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Samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde måndagen den 27 maj  
kl 09.00 i Borgmästaren Kungsgatan 44 i Lysekil, för behandling av följande ärenden: 

Ärende 

1 

2 

Beslut 

Val av justerare 
Förslag, dagens justerare; Mikael Wennergren 

Fastställande av dagordningen 

3 

4 

4.1 

5 

6 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

7 

7.1 

7.2 

8 

8.1 

8.2 

9 

Remisser – inga ärenden  

Besvärsmål – inga ärenden  

Anmälningsärenden besvärsmål 

− Anmäles länsstyrelsens beslut – avslår överklagande av beslut
om bygglov för stödmur och utjämning av mark på fastigheten
Torpet XXX

− Anmäles länsstyrelsens beslut – avvisar överklagande av beslut
om bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus på
fastigheten Lönndal XXX

− Anmäles länsstyrelsens beslut – avvisar överklagande av beslut
att inte ingripa avseende byggnad på fastigheten Gunnesbo XXX

Tillsynsärenden – inga ärenden 

Bygglov  

Anmälan gällande startbesked i efterhand för installation av eldstad och 
rökkanal i enbostadshus på fastigheten Slätten XXXX, samt beslut om 
sanktionsavgift. 

Ansökan om bygglov för uppförande av fackverkstorn för mobiltelefoni 
samt teknikbod på del av fastigheten Slätten XXXX 

Ansökan om bygglov i efterhand för bryggor i en befintlig småbåtshamn 
på fastigheten Kleva XXXX 

Ansökan om bygglov i efterhand för nybyggnad av förråds- och 
teknikbyggnad, samt beslut om sanktionsavgift, på fastigheten Skaftö-
Fiskebäck XXXX 

Förhandsbesked 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på, samt 
avstyckning av tomt från, fastigheten Kyrkeby XXXX 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på, samt 
avstyckning av tomt från, fastigheten Bro-Fiskebäck XXXX 

Planärenden 

Beslut om planbesked Ulseröd 1:29, Lysekils kommun 

Beslut om antagande av detaljplan för del av Vägeröd 1:70 m.fl., 
Östersidan, Lysekils kommun – omedelbar justering 

Ansökan om fastighetsreglering av del av fastighet Lysekil Skaftö-
Backa XXXX till Skaftö-Backa XXXX 
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Behörighet att underteckna handlingar inom samhällsbyggnads-
nämndens ansvarsområde 

Uppföljningsrapport 2, 2019, för samhällsbyggnadsnämnden – 
omedelbar justering 

Utvecklingsmål 2020, samhällsbyggnadsnämnden 

Exploateringsbudget 2019 

Försäljning av tomt Lysekilshemmet 

Försäljning av Fjällagården  

Reviderad delegationsordning 

Delegationsbeslut 

− Sammanställning av april månads bygglovsärenden och 
redovisning av bygglovenhetens delegerade beslut 

− Sammanställning av april månads bostadsanpassningsbidrag 
− Sammanställning av april månads färdtjänst och riksfärdtjänst 

Investeringar 

Information 

− Förvaltningschefen, avdelningschef plan-och byggavdelningen 
och ordförande informerar 

Anmälningsärenden 

 

Lysekil 2019-05-20 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

 

 

Lars Björneld                                                               Madelene Johansson 
Ordförande samhällsbyggnadsnämnden               Nämndsekreterare  
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1 
 
Val av justerare 
 
 
Förslag att justera dagens protokoll är Mikael Wennergren 
 
 
 
 
 
 
2 
 
Fastställande av dagordning 
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3 

Remisser 

Inga ärenden. 
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4 
 
Besvärsmål 
 
Inga ärenden.  
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4.1 

Anmälningsärenden besvärsmål 

− Anmäles länsstyrelsens beslut – avslår överklagande av beslut om bygglov för
stödmur och utjämning av mark på fastigheten Torpet XXXX

− Anmäles länsstyrelsens beslut – avvisar överklagande av beslut om bygglov för om- 
och tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Lönndal XXXX

− Anmäles länsstyrelsens beslut – avvisar överklagande av beslut att inte ingripa
avseende byggnad på fastigheten Gunnesbo XXXX

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden besvärsmål som 
förtecknas i protokollet 2019-05-27, § XX.  
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5 

Tillsynsärenden 

Inga ärenden. 
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6 

Bygglov 

6.1 

Anmälan gällande startbesked i efterhand för installation av eldstad och 
rökkanal i enbostadshus på fastigheten Slätten XXXX, samt beslut om 
sanktionsavgift 

Diarienummer: B-2018-749

Ärendet avser anmälan för startbesked i efterhand gällande installation av eldstad och 
rökkanal i enbostadshus på fastigheten Slätten XXXX, samt beslut om sanktionsavgift. 
Fastigheten är belägen inom en detaljplan antagen den 15 december 1962. 

Anmälan enligt plan- och byggförordningen gällande installation av eldstad och rökkanal 
inkom den 3 december 2018. Anmälan gällde en eldstad placerad längs långsidans yttervägg i 
en byggnad med sadeltak. 

Skorstensfejartekniker yttrade sig angående skorstenshöjden, och byggherren ville den 
18 december 2018 med anledning av det lägga ärendet vilande över helgerna. 

Byggherren hörde sedan av sig via mejl den 2 april 2019, och meddelade att han nu ville 
ändra placeringen av eldstaden till en centralare plats i byggnaden. 

Byggherren har i telefonsamtal den 6 maj 2019 meddelat att eldstaden och rökkanalen nu är 
installerade vid långsidans yttervägg, och hävdar att det är installatören som gjort detta på 
eget bevåg. Han säger sig även vara införstådd med att det blir fråga om sanktionsavgift, då 
installationerna är gjorda utan startbesked. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att meddela startbesked i efterhand för installation av 
eldstad och rökkanal med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen (2010:900) [PBL]. 
Beslutet motiveras med att det finns skäl att anta att installationen uppfyller tekniska 
egenskapskrav, samt att den inte kan anses medföra någon betydande olägenhet för 
omgivningen. 

Samhällsbyggnadsnämnden finner att det inte föreligger skäl att nedsätta sanktionsavgiften 
och beslutar att en sanktionsavgift ska tas ut enligt 9 kap. 13 § första stycket 2 och 3 plan- och 
byggförordningen (2011:338) [PBF] med ett belopp av 17.553 kronor. 
Avgiften ska betalas av XXXX, XXXX med solidariskt betalningsansvar. 
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6.2 

Ansökan om bygglov för uppförande av fackverkstorn för mobiltelefoni samt 
teknikbod på del av fastigheten Slätten XXXX 

Diarienummer: B-2019-213

Ärendet avser ansökan om bygglov för uppförande av fackverkstorn för mobiltelefoni samt 
teknikbod på del av fastigheten Slätten XXXX. 
Platsen är belägen inom en detaljplan antagen den 18 juni 1986. 

Den föreslagna platsen är i detaljplanen betecknad med Jm: 

Med Jm betecknat område får användas endast för industriändamål av sådan 
beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet 
och trevnad. 

Tornet ska bli 36 meter högt, och teknikboden är på 7 m2. 

Bakgrunden till ansökan är att det inte längre går att bygga ut mobiltelefonianläggningarna 
på vattentornet söder om den nu aktuella platsen. Sökandet efter en plats där ett torn kan 
uppföras planenligt, och utan att störa grannar, har tagit tid. 

Berörda grannar Dalskogen XXXX och XXXX, samt Sivik XXXX, XXXX och XXXX har getts 
tillfälle att yttra sig över ansökan. 

Lysekils kommuns avdelning för mark och gata har meddelat att man är överens med 
sökanden om ett markavtal. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beviljar bygglov för uppförande av fackverkstorn för 
mobiltelefoni samt teknikbod enligt ansökan, med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen 
(2010:900) [PBL]. 
Beslutet motiveras med att åtgärderna är planenliga, kan antas uppfylla tekniska 
egenskapskrav, samt inte kan anses medföra en betydande olägenhet för omgivningen. 

Samhällsbyggnadsnämnden godtar byggherrens förslag till kontrollansvarig: 
Namn: Jonas Eriksson 

Samhällsbyggnadsnämnden meddelar startbesked med stöd av 10 kap. 23 § plan- och 
bygglagen, godkänner kontrollplanen, samt beslutar att tekniskt samråd inte behövs i detta 
ärende. 
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6.3 

Ansökan om bygglov i efterhand för bryggor i en befintlig småbåtshamn på 
fastigheten Kleva XXXX 

Diarienummer: B-2018-596

Ärendet avser ansökan om bygglov i efterhand för bryggor i en befintlig småbåtshamn på 
fastigheten Kleva XXXX. 
Platsen är belägen utanför detaljplanelagt område samt bedöms ligga utanför sammanhållen 
bebyggelse. 

På platsen finns sedan år 1979 en befintlig småbåtshamn, främst för fritidshusen i Svee- och 
Klevaområdet, vilken har byggts ut under åren. Utläggningen av bryggor har skett med 
strandskyddsdispenser beviljade år 1978, 1979, 1981, 2002, 2011, och 2012, men utan 
bygglovsprövning. Sjöbodar och andra byggnader har bygglov. 

När nu en gemensamhetsanläggning (GA) ska bildas för småbåtshamnen, har lantmäteriet 
efterfrågat de tillstånd som gäller för hamnen, och det har då uppdagats att bygglov för 
bryggorna saknas. Bygglov för småbåtshamnen söks nu därför i efterhand. 

Inga förändringar av brygganläggningarna har skett efter den 1 juli 2013. 

Småbåtshamnen uppfyller ett gemensamt behov för de boende i området, och närmaste 
bostadsfastighet ligger på cirka 300 meters avstånd, vilket innebär att ingen specifik granne 
kan anses vara berörd i plan- och bygglagens mening. 

Plan- och byggförordningens formulering av överträdelsen när denna begicks, samt skrivning 
av övergångsbestämmelser, ger ingen grund för uttag av sanktionsavgift. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beviljar bygglov i efterhand för bryggor i småbåtshamn enligt 
ansökan, med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900) [PBL]. 
Beslutet motiveras med att placeringen är lämplig, att anläggningen uppfyller utformnings- 
och anpassningskraven, att den kan antas uppfylla tekniska egenskapskrav, samt att den inte 
kan anses medföra en betydande olägenhet för omgivningen. 

Samhällsbyggnadsnämnden meddelar startbesked med stöd av 10 kap. 23 § plan- och 
bygglagen, samt beslutar att tekniskt samråd och kontrollansvarig inte behövs i detta ärende. 

Samhällsbyggnadsnämnden upplyser om att dessa beslut enbart gäller sådana frågor som 
regleras i plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen. 
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6.4 

Ansökan om bygglov i efterhand för nybyggnad av förråds- och 
teknikbyggnad, samt beslut om sanktionsavgift, på fastigheten Skaftö-
Fiskebäck XXXX 

Diarienummer: B-2018-702

Ärendet avser ansökan om bygglov i efterhand för nybyggnad av förråds- och teknikbyggnad, 
samt beslut om sanktionsavgift, på fastigheten Skaftö-Fiskebäck XXXX. 

Bygglov för nybyggnad av 12 flerbostadshus på fastigheten Skaftö-Fiskebäck XXXX, vilket 
även innefattade XXXX, och från vilken XXXX senare avstyckades, beviljades av 
byggnadsnämnden den 28 augusti 2014 § 96. 
Ändringar av ritningarna för den del som nu är Skaftö-Fiskebäck XXXX godkändes den 
29 november 2017. 

Det uppdagades under hösten 2018 att ett förråd hade uppförts på en helt annan plats inom 
området än bygglovet angav, och delvis på kommunal mark. En ansökan om bygglov i 
efterhand inkom från byggherren, och efter diskussioner mellan denne och avdelningen för 
mark och gata har den senare nu lämnat medgivande. 

Byggnaden innehåller vissa tekniska installationer för området med flerbostadshus, och kan 
därför flyttas endast med stor svårighet. 

Bygglovsansökan innehåller en liten avvikelse, då en mindre del av förrådsbyggnaden är 
placerad på mark som inte får bebyggas, s.k. ”prickad mark”. Inga grannar kan anses berörda 
av åtgärden. 

En dom i Mark- och miljööverdomstolen den 8 januari 2014, i ärende P 7235-13, slår fast att 
den enda acceptabla formen av rättelse för att undvika en byggsanktionsavgift är att riva eller 
återställa det olovligen byggda. 
Byggherren är underrättad om att en sanktionsavgift kommer att tas ut om inte rättelse görs, 
och har valt att inte göra rättelse. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beviljar bygglov i efterhand för nybyggnad av förråds- och 
teknikbyggnad enligt ansökan, med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 31 b § 1. 
Beslutet motiveras med att planavvikelsen kan anses vara liten och i enlighet med 
detaljplanens syften, att byggnaden uppfyller utformnings- och anpassningskraven, att den 
kan antas uppfylla tekniska egenskapskrav, samt att den inte kan anses medföra en 
betydande olägenhet för omgivningen. 

Samhällsbyggnadsnämnden meddelar startbesked med stöd av 10 kap. 23 § plan- och 
bygglagen, samt beslutar att tekniskt samråd och kontrollansvarig inte behövs i detta ärende. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att en sanktionsavgift ska tas ut enligt 9 kap. 6 § 2 plan- 
och byggförordningen (2011:338) med ett belopp av 20.227 kronor. 
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7 
 
Förhandsbesked 
 
7.1 
 
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på, samt 
avstyckning av tomt från, fastigheten Kyrkeby XXXX 
 
Diarienummer:  B-2019-97 
 
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på, samt 
avstyckning av tomt från, fastigheten Kyrkeby XXXX. 
Den aktuella platsen är belägen utanför detaljplanelagt område, men bedöms ligga inom 
sammanhållen bebyggelse. 
 
Byggnadsnämnden meddelade den 10 juni 2012 § 164 positivt förhandsbesked för den nu 
åter aktuella åtgärden. Förhandsbeskedet förnyades av nämnden den 27 september 2012 
§ 209. 
En del av fastigheten Kyrkeby XXXX styckades av och fick namnet Kyrkeby XXXX, men 
denna fastighet reglerades senare tillbaka till XXXX. 
 
Fastigheten omfattas inte av strandskydd enligt miljöbalken. 
Fastigheten är inte belägen inom riksintresseområden enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. 
Fastigheten är belägen inom riksintresseområde för turism och rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 
2 § miljöbalken. 
Fastigheten är belägen inom riksintresseområde Högexploaterad kust enligt 4 kap. 4 § 
miljöbalken. 
 
I Lysekils kommuns översiktsplan ÖP06 är området betecknat med R2. 
 
Berörda grannar Kyrkeby XXXX, XXXX, och XXXX har getts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Yttrande har inkommit från Kolleröds dikningsföretag 2007 samfällighetsförening 
gällande avvattning av Kollerödsområdet. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar, med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 
(2010:900) och som svar på ansökan, att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda 
platsen. 
Beslutet motiveras med att platsen kan anses lämplig för bostadsbebyggelse, att 
byggnationen inte kan anses har någon påverkan på riksintressen, samt att den inte kan 
anses medföra en betydande olägenhet för omgivningen. 
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7.2  
 
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på, samt 
avstyckning av tomt från, fastigheten Bro-Fiskebäck XXXX 
 
Diarienummer:  B-2019-239 
 
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på, samt avstyckning 
av tomt från, fastigheten Bro-Fiskebäck XXXX. 
Den aktuella platsen är belägen utanför detaljplanelagt område, och utanför sammanhållen 
bebyggelse, även om det finns några ytterligare fritidsfastigheter i närheten. 
 
På den aktuella platsen, vilken är impedimentsmark på vilken tidigare stod en ladugård, ska 
på den befintliga stengrunden från ladan ett bostadshus uppföras och en tomt avstyckas. 
 
Platsen omfattas inte av strandskydd enligt miljöbalken. Platsen är belägen inom 
riksintresseområde för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Platsen är belägen inom 
riksintresseområde för turism och rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. 
Platsen ligger på Härnäset och är därför inte belägen inom riksintresseområde 
högexploaterad kust enligt 4 kap. 4 § miljöbalken. 
 
I Lysekils kommuns översiktsplan ÖP06 är området betecknat med R15. 
 
Berörda grannar Bro-Fiskebäck XXXX och XXXX har getts tillfälle att yttra sig över ansökan. 
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän har i yttrande tillstyrkt positivt förhandsbesked. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar, med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 
(2010:900) och som svar på ansökan, att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda 
platsen. 
Beslutet motiveras med att platsen kan anses lämplig för bostadsbebyggelse, att 
byggnationen inte kan anses har någon påverkan på riksintressen, samt att den inte kan 
anses medföra en betydande olägenhet för omgivningen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden villkorar förhandsbeskedet med att byggherren ska kunna visa 
att ansökan om tillstånd för anläggande av enskild avloppsanläggning är inlämnad till 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän innan startbesked lämnas. 
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8 
 
Planärenden 
 
8.1  
 
Beslut om planbesked - Ulseröd 1:29, Lysekils kommun 
 
Sammanfattning 
 
En ansökan om planbesked för ny detaljplan för fastigheten Ulseröd 1:29 har inkommit från 
fastighetsägaren.  
 
Fastigheten är idag obebyggd. I syfte att bygga cirka 15 villor/parhus har fastighetsägaren nu 
ansökt om att ta fram en detaljplan för området. 
 
Förslag till beslut 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja ansökan om planbesked för Ulseröd 1:29. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplanen ges prioritet 2 i arbetsprogrammet för 
detaljplaner och att arbetet med detaljplanen startar tidigast i perioden juni till september 
2020. Planarbetet beräknas därefter pågå i ca 2 år. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ett plankostnadsavtal mellan den sökande och 
kommunen ska upprättas samt att den sökande bekostar planarbetet.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa avgiften för planbeskedet enligt gällande 
taxa till xx xxx kronor. 
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8. 2

Beslut om antagande av detaljplan för del av Vägeröd 1:70 m.fl., Östersidan, 
Lysekils kommun  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för garage vid 
Östersidans vägskäl, del av Vägeröd 1:70 m.fl. 

Planförslagets syfte är att uppföra 12 garage utöver de befintliga. 

Planförslaget har justerats med anledning av inkomna synpunkter under utställning och är 
nu färdig för antagande. Planprocessen bedrivs med normalt planförfarande enligt ÄPBL 
1987:10.  

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att för egen del godkänna förslaget till detaljplan för del 
av Vägeröd 1:70 m.fl., Östersidan, Lysekils kommun, samt att överlämna den till 
kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 29 § Plan- och bygglagen (1987:10). 
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9 

Ansökan om fastighetsreglering av del av fastighet Lysekil Skaftö-Backa 
XXXX till Skaftö-Backa XXXX 

XXXX köpte 2016 magasinsbyggnaden, Hugo’s Magasin, för vilken kommunen upplåtit 
sjöbodstomt med sjöbodsarrende och där rökeriet idag bedriver caféverksamhet i 
byggnaden. XXXX önskar nu friköpa arrendeområdet om ca 75 kvadratmeter samt 
arrendera ett mindre intilliggande område.  

Förslag till beslut 

Ansökan om fastighetsreglering avslås för Skaftö-Backa XXXX. 

Kommunen sjöbodspolicy anses inte medge önskad fastighetsbildning samt att syftet med att 
värna tillgängligheten till strandnära mark- och vattenområde inte uppfylls.  

Sökande föreslås erbjudas ett anläggningsarrende mot att erforderliga tillstånd finns. 
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10 

Behörighet att underteckna handlingar inom samhällsbyggnadsnämndens 
ansvarsområde  

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om behörighet att underteckna handlingar enligt 
redovisat förslag.  

Ärendet 

En översyn har gjorts på förvaltningen över de personer och politiker som ska ha behörighet 
att underteckna handlingar inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde. Då 
kommunallagen saknar regler om behörig firmatecknare föreslår förvaltningen att 
dokumentet kallas ”Behörighet att underteckna handlingar inom 
samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde”. Förteckningen över behörigheter ska ses 
över kontinuerligt eftersom personer slutar och nya personer kommer till.  

I delegationsordningen delegerar samhällsbyggnadsnämnden beslutsfattande till personer 
med viss befattning och ledamöter i viss egenskap. För att underlätta påskrift för 
avtal/kontrakt, fullmakter och andra handlingar som kan anses utgöra del av den löpande 
verksamheten har detta lyfts in i bilagan. 
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11  
 
Uppföljningsrapport 2, 2019, samhällsbyggnadsnämnden 
 
Förvaltningens förslag till beslut  
 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner uppföljningsrapport 2 för 2019.  
 
Ärendet  
 
I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till berörd nämnd, 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige per sista april (Uppföljningsrapport 2).  
Denna rapportering innehåller ekonomisk uppföljning, redovisning av arbetet kring 
utvecklingsmål och kvalitetsfaktorer.  
 
Sammantaget redovisar samhällsbyggnadsnämnden en negativ avvikelse på 495 tkr mot 
budget till och med april. I huvudsak handlar det om budgeterade kostnader som faller ut 
först senare under året. Prognosen för helåret visar en negativ avvikelse på 900 tkr och 
kommer bero på outhyrda lokaler och evakueringskostnader.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram uppföljningsrapport 2 för 2019 enligt bilaga. 
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Utvecklingsmål 2020, samhällsbyggnadsnämnden 
 
Förslag till beslut  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om framtagna utvecklingsmål och uppdrag för 2020 
enligt redovisat förslag.  
 
Ärendet  
 
Två budgetdialoger har genomförts i samhällsbyggnadsnämnden under 2019. Den första 
genomfördes den 25 mars och bestod av dialog kring och planering av nämndens budgetplan 
för 2020. Nämndens politiker och förvaltningens tjänstepersoner fick gruppvis reflektera 
kring vilka utmaningar och framtidsfrågor nämnden står inför. Man fick också diskutera 
utvecklingsmål i relation till framtida behov.  
 
Den 25 april genomfördes budgetdialog nummer två där resultat från den första 
budgetdialogen presenterades. Temat för dagen var att prioritera de utvecklingsmål som 
diskuterades vid det första tillfället. Grupperna fick i uppdrag att ta fram tre till fem 
prioriterade utvecklingsområden som är viktiga framgångsfaktorer. Grupperna skulle också 
reflektera över framtidens krav och behov.   
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Kompletterande exploateringsbudget 2019 
 
Kommunens exploateringsverksamhet handlar om att anskaffa, bearbeta och iordningsställa 
mark för bostäder och näringsverksamheter.  
 
Tre exploateringsområden har utvecklats snabbare än vad som förutsågs när budgeten för 
2019 fastställdes av kommunfullmäktige och av den orsaken behöver exploateringsbudgeten 
utökas. Om projekten inte ska försenas behöver exploateringsbudgeten därför utökas 
avseende de investeringsutgifter som beräknas falla ut under hösten 2019. 
 
Förslag till beslut  
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att utöka exploateringsbudgeten 
för 2019 med 1 565 tkr enligt förvaltningens tjänsteskrivelse.  
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Försäljning av tomt, Lysekilshemmet 
 
Byggnationen av nya Lysekilshemmet pågår för fullt i Fiskebäck. LysekilsBostäder AB har för 
avsikt att förvärva Lysekilshemmet och har sänt in en förfrågan till kommunen om att även få 
köpa loss den del av byggrättsområdet som Lysekils kommun äger. 
 
Avdelningen har låtit göra en värdering av markområdet och den mynnade ut i ett 
värde om 1000 kr/kvm BTA. Detta skulle ge ett pris om 1 760 000 kr utifrån 
scenariot att det byggs hyresbostäder på området. 
 
Förslag till beslut 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar ge förvaltningen uppdraget att försälja 
nämnda markområde till LysekilsBostäder AB för en summa av 1 760 000 kr. 
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Fjällagården 

Lysekils kommun äger Fjällagården som tidigare varit ett äldreboende och nu senast ett 
boende för ensamkommande flyktingbarn. Nu står hela anläggningen tom och det finns 
ingen kommunal verksamhet som vill flytta in i anläggningen. Driftkostnaden är ca 700 tkr 
årligen för avdelningen för fastighet.  

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden frågar socialnämnden och utbildningsnämnden om de har 
någon verksamhet idag som kan hyra Fjällagården.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att inhämta intresse på marknaden att hyra ut 
fastigheten Lysekil Lyse-Berga 3:29. 
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Reviderad delegationsordning 

Delegationsordning med ärendenummer BYN A-2018-19 antogs av 
samhällsbyggnadsnämnden 2019-01-09 och reviderades 2019-02-07. Utifrån denna har 
några redaktionella förändringar gjorts samt tillägg under kap 5 gällande arrende, under kap 
7 gällande parkeringsövervakning samt under kap 9 gällande plan och bygglagen. Tilläggen i 
delegationsordningen är markerade med röd text. Några smärre redaktionella förändringar 
har också gjorts, ex stavfel, stora bokstäver när de ska vara små osv, dessa är inte markerade. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta reviderat förslag till delegationsordning att 
gälla fr o m 2019-05-27.  
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Delegationsbeslut 

− Sammanställning av april månads bostadsanpassningsbidrag
− Sammanställning av april månads bygglovsärenden och redovisning av

bygglovenhetens delegerade beslut
− Beslut gällande färdtjänst och riksfärdtjänst april månad

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut som förtecknas i 
protokollet 2019-05-27 § XX.  



25 (27) 

18 

Investeringar 

Christian Wrangmo informerar. 
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Information 
 
Förvaltningschef informerar 
 
Avdelningschef för plan- och byggavdelningen informerar 
 
Ordförande informerar 
 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 
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Anmälningsärenden 

Inga inkomna anmälningsärenden. 
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Tjänsteskrivelse

Datum Dnr 
2019-05-06 B-2019-107

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Stina Norén, 0523 - 613355,  
stina.noren@lysekil.se 

Beslut om planbesked  

Ulseröd 1:29, Lysekils kommun 

Sammanfattning 

En ansökan om planbesked för ny detaljplan för fastigheten Ulseröd 1:29 har inkommit från 
fastighetsägaren.  

Fastigheten är idag obebyggd. I syfte att bygga cirka 15 villor/parhus har fastighetsägaren nu 
ansökt om att ta fram en detaljplan för området. 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja ansökan om planbesked för Ulseröd 1:29. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplanen ges prioritet 2 i arbetsprogrammet för 
detaljplaner och att arbetet med detaljplanen startar tidigast i planperioden juni till september 
2020. Planarbetet beräknas därefter pågå i ca 2 år. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ett plankostnadsavtal mellan den sökande och 
kommunen ska upprättas samt att den sökande bekostar planarbetet.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa avgiften för planbeskedet enligt gällande taxa 
till 13 950 kronor. 

Ärendet 

Fastigheten Ulseröd 1:29 är en privatägd fastighet, som ligger utanför detaljplanelagt område. I 
syfte att bygga cirka 15 villor/parhus har fastighetsägaren nu ansökt om att ta fram en detaljplan 
för området. 

Fastigheten är idag obebyggd. 2016 beviljades förhandsbesked för avstyckning av tre tomter samt 
nybyggnad av tre enbostadshus. De tre fastigheterna, Ulseröd 1:226/1:227/1:228, ligger inom 
området för ny detaljplan. 

Området utgörs främst av skogs- och ljungbeklädd hällmark med inslag av fuktigare områden och 
små dammar. Det förekommer även stengärdsgårdar på området. 

mailto:stina.noren@lysekil.se
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Tjänsteskrivelse

Området nås från den kommunala Ulserödsvägen via en enskild väg som leder in till befintlig 
bebyggelse längre österut. Parkering sker på egen tomt. 

I översiktsplanens karta för regler och rekommendationer ligger området inom ett R1 område. 
Det vill säga ett utbyggnadsområde för tätort eller område med sammanhållen bebyggelse 
lämpligt för förtätning. Det angränsar till ett industriområde som i översiktsplanen är markerat 
som R7 området vilket innebär en rekommendation om att marken kan användas till 
verksamheter och industri. Industriområdet används idag till båtförvaring, men innehöll tidigare 
industri, vilket har lett till att byggnaderna omges av en störningszon kring miljöpåverkande 
verksamhet. 

Tätortsutbyggnad, huvudsakligen bostäder Utbyggnadsområde för tätort eller område 
med sammanhållen bebyggelse lämpligt 
för förtätning 

Område för verksamheter och industri 

Störningszon kring miljöpåverkande 
verksamhet 

Utdrag ur översiktsplanen från 2006 och översiktsplanens regler och rekommendationer (röd 
ring visar planområdets belägenhet) 

Hela planområdet berörs i sin helhet av riksintresse för högexploaterad kust 

Förvaltningens synpunkter eller utredning 
Det aktuella området ligger inom det, i Lysekils kommuns översiktsplan 06, största utpekade 
förtätningsområde i direkt anknytning till Lysekil tätort. Möjligheten för att utöka planområdet 
kommer att utredas vidare i förbindelse med uppstart av planprocessen.  
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Tjänsteskrivelse

Enligt LEVA i Lysekil AB finns förutsättningar för att tillgodose behovet gällande vatten och 
Spillvatten. En förutsättning för planens antagande är att en lösning tas fram för hantering av 
dagvatten. Detta arbetet bör inledas tidigt i planprocessen. 

Vid tidigare utförda bullerutredning (ÅF; 2014-04-16) i förbindelse med planarbete vid 
närliggande områden cirka en kilometer längre söderut längs med Ulserödsvägen har det 
konstaterats att Ulserödsvägen ofta används som genväg för trafiken till och från färjan norr om 
Fiskebäck. Sommartid dubblas trafiken jämfört med trafikflödet resterande del av året. 
Bullersituationen på området är därför viktig att undersöka i ett vidare planarbete. 

Det framgår i ansökan att sökande önskar att anpassa utformningen av bebyggelsen och 
bostadstyper på planområdet i dialog med förvaltningen. För att anpassa bostäderna efter 
behovet i kommunen är det viktigt att överväga reglering av storlekar på tomter samt byggnader i 
plankartan. 

Det finns en busshållplats på Ulserödsvägen i förbindelse med planområdet. 

Detaljplanearbetet bör bedrivas med standardförfarande. 

Per Garenius  Stina Norén 

Förvaltningschef Planhandläggare 

Bilaga/bilagor 

Ansökan om planbesked 

Beslutet skickas till 

• Samhällsbyggnadsförvaltningen

• Sökande













Tjänsteskrivelse  
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 Datum Dnr 
 2019-05-13 B-2018-560 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planenheten 
Fredrik Jonasson 0523-613369 
fredrik.jonasson@lysekil.se  
 
Beslut om antagande av detaljplan för Del av Vägeröd 1:70 
m.fl., Östersidan, Lysekils Kommun 
 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för garage 
vid Östersidans vägskäl, del av Vägeröd 1:70 m.fl.  

Planförslagets syfte är att uppföra 12 garage utöver de befintliga.  

Planförslaget har justerats med anledning av inkomna synpunkter under utställning 
och är nu färdig för antagande. Planprocessen bedrivs med normalt planförfarande 
enligt ÄPBL 1987:10. 
 
Förslag till beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att för egen del godkänna förslaget till 
detaljplan för del av Vägeröd 1:70 m.fl., Östersidan, Lysekils Kommun, samt att 
överlämna den till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 29 § Plan- och 
bygglagen (1987:10).  
 

Ärendet 
Ett förslag till detaljplan för garage, för del av Vägeröd 1:70 m.fl. på Östersidan i 
Lysekils kommun har varit utsänt på samråd från 2011-10-27 till 2011-12-08. 
Planförslags syfte inför samråd var att möjliggöra uppförande av ytterligare  
20 garage utöver de befintliga; utföra en gång-och cykelväg i anslutning till väg 785, 
samt utföra en ny lokal tillfart till fastigheten Evensås 1:137. 

Efter samrådsperioden har planarbetet varit vilande till sommaren 2016. 
Planförslaget har omarbetats efter samrådet till att omfatta 12 garage utöver de 
befintliga. Utförande av lokal tillfart till fastigheten Evensås 1:137 är ej aktuellt inom 
detaljplanarbetet. Gång- och cykelvägen stod klar 2016. 

Detaljplanen har varit utsänt på utställning från 2019-01-14 till 2019-02-25. 
Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett 
granskningsutlåtande, vilken godkändes av samhällsbyggnadsnämnden den 25 april 
2019 § 63. 

Föreslagna justeringar är av redaktionell karaktär, och planförslagets huvudsakliga 
innehåll och slutsatser påverkas inte avsevärt vid jämförelse med planens 
utformning under granskningsskedet. 

Planförslaget skickas nu för antagande i kommunfullmäktige. 

 
 
Per Garenius Fredrik Jonasson 
Förvaltningschef Handläggare 

http://www.lysekil.se/
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Bilagor 
- Planbeskrivning, 2018-11-28, Justerad 2019-05-06 

- Genomförandebeskrivning, 2018-11-28, Justerad 2019-05-06 

- Plankarta, 2018-11-28, Justerad 2019-05-06 

- Fastighetsförteckning, 2019-01-08 

- Behovsbedömning, 2011-05-18 

- Samrådsredogörelse, 2016-11-15 

- Utställningsutlåtande, 2019-04-03 

- Dagvattenutredning, Sweco, 2018-10-24 

  
Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planenheten 
Exploatören 
 
 

http://www.lysekil.se/




Tjänsteskrivelse

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se

Datum Dnr 
2019-05-15 A-2019-58

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Linda Wising, 0523 – 61 33 83 
linda.wising@lysekil.se  

Behörighet att underteckna handlingar inom 
samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om behörighet att underteckna handlingar 
enligt redovisat förslag. 

Ärendet 
En översyn har gjorts på förvaltningen över de personer och politiker som ska ha 
behörighet att underteckna handlingar inom samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhetsområde. Då kommunallagen saknar regler om behörig firmatecknare 
föreslår förvaltningen att dokumentet kallas ”Behörighet att underteckna handlingar 
inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde”. Förteckningen över 
behörigheter ska ses över kontinuerligt eftersom personer slutar och nya personer 
kommer till. 

I delegationsordningen delegerar samhällsbyggnadsnämnden beslutsfattande till 
personer med viss befattning och ledamöter i viss egenskap. För att underlätta 
påskrift för avtal/kontrakt, fullmakter och andra handlingar som kan anses utgöra 
del av den löpande verksamheten har detta lyfts in i bilagan. 

Förvaltningens synpunkter 
För att underlätta ärendehanteringen har förvaltningen tagit fram en förteckning 
över behöriga som har rätt att underteckna handlingar. Förvaltningen kommer att 
behöva se över delegationsordning grundligt inför 2020 och reglemente. I samband 
med det arbetet kommer förvaltningen även att se över behörigheterna att 
underteckna handlingar, om detta kan skrivas in i delegationsordningen. 

Per Garenius Linda Wising 
Förvaltningschef Verksamhetsutvecklare 

Bilaga 
Behörighet att underteckna handlingar inom samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhetsområde 

http://www.lysekil.se/
mailto:linda.wising@lysekil.se
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Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Ekonomiavdelningen, inkl. bilaga 
 
 

http://www.lysekil.se/
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Bilaga – Behörighet att underteckna handlingar inom 
samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde  
 

• Köpehandlingar, avtal/kontrakt, fullmakter och andra 
kvalificerade handlingar som föregåtts av beslut i 
samhällsbyggnadsnämnden. Tecknas av förtroendevald med 
kontrasignation av tjänsteman 

 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars Björneld 
Samhällsbyggnadsförvaltningens vice ordförande Ulf Hanstål 
Förvaltningschef samhällsbyggnad Per Garenius  
Avdelningschef plan och bygg, samhällsbyggnad Anna Wigell 
 
 

• Avtal/kontrakt, fullmakter och andra handlingar som kan anses 
utgöra del av den löpande verksamheten 

 
Förvaltningschef samhällsbyggnad Per Garenius 
Avdelningschef plan och bygg, samhällsbyggnad Anna Wigell 
Avdelningschef fastighet, samhällsbyggnad Christian Wrangmo 
Avdelningschef service, samhällsbyggnad Jenny Clasborn 
Avdelningschef mark och gata, samhällsbyggnad tf. Margareta Govik 
Avdelningschef IT, samhällsbyggnad Anders Siljeholm 
 

• Indrivning av fordringar, tecknas av chef i förening med assistent  
 
Förvaltningschef samhällsbyggnad Per Garenius 
Avdelningschef plan och bygg, samhällsbyggnad Anna Wigell 
Avdelningschef fastighet, samhällsbyggnad Christian Wrangmo 
Avdelningschef service, samhällsbyggnad Jenny Clasborn 
Avdelningschef mark och gata, samhällsbyggnad tf. Margareta Govik 
Avdelningschef IT, samhällsbyggnad Anders Siljeholm 
Ekonomiadministratör Lena Bergqvist  
 

• Leasingavtal för fordon, tecknas av chef i förening med ekonom  
 
Förvaltningschef samhällsbyggnad Per Garenius 
Avdelningschef mark och gata, samhällsbyggnad tf. Margareta Govik 
Ekonom Eva Bergqvist 
Ekonom Maria Fredriksson 

http://www.lysekil.se/
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 Datum Dnr 
 2019-05-09 BYN A-2019-56 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Linda Wising, 0523 – 61 33 83 
linda.wising@lysekil.se 

 

Uppföljningsrapport 2 2019 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner uppföljningsrapport 2 för 2019. 

 
Ärendet 
I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till berörd 
nämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige per sista april 
 (Uppföljningsrapport 2). 
Denna rapportering innehåller ekonomisk uppföljning, redovisning av arbetet kring 
utvecklingsmål och kvalitetsfaktorer. 

Sammantaget redovisar samhällsbyggnadsnämnden en negativ avvikelse på 495 tkr 
mot budget till och med april. I huvudsak handlar det om budgeterade kostnader som 
faller ut först senare under året. Prognosen för helåret visar en negativ avvikelse på 
900 tkr och kommer bero på outhyrda lokaler och evakueringskostnader. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram uppföljningsrapport 2 för 2019 enligt 
bilaga. 

 
 
 
 
Per Garenius Linda Wising 
Förvaltningschef Verksamhetsutvecklare 

 
Bilaga 
Uppföljningsrapport 2 2019 för samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsförvaltningen                                 
Kommunstyrelsen 
 

http://www.lysekil.se/


 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Uppföljningsrapport 2 2019 
 
Samhällsbyggnadsnämnd 
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1 Sammanfattning  
För att möjliggöra en fungerande vardag och för att Lysekils kommun ska kunna utvecklas 
och vara en attraktiv kommun behövs flera olika serviceverksamheter. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett brett ansvarsområde där bland annat detaljplaner, 
bygglov, kartor, mark- och exploatering, gator och vägar, parker, lokaler och småbåtshamnar 
ingår. 

Kritisk kvalitetsfaktor är av särskild betydelse för verksamhetens kvalitet och service. De 
kritiska kvalitetsfaktorerna följs upp genom kvalitetsindikatorer. En indikator är ett 
mätvärde som visar om förvaltningen är på rätt väg eller inte. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har valt att mäta Nöjd-region-index. Då ingen mätning har 
gjorts under perioden för U2 är det svårbedömt. NRI innebär frågeställningar till 
medborgarna om kommunen som en plats att bo och leva på. Arbetet kring att införa digitala 
tjänster (e-tjänster) har pågått under aktuell period samt att marknadsföra förvaltningens 
arbete. Samhällsbyggnadsförvaltningen har under perioden startat upp en bemötandeprocess 
där målet är att få till en attitydförändring som ska genera nöjda kunder. 

Sammantaget redovisar samhällsbyggnadsförvaltningen en negativ avvikelse för de fyra 
första månaderna med 479 tkr. 

2 Verksamhet 
För att möjliggöra en fungerande vardag och för att Lysekils kommun ska kunna utvecklas 
och vara en attraktiv kommun behövs flera olika serviceverksamheter. Det handlar om en väl 
fungerande infrastruktur i form av gator, vägar, småbåtshamnar och färdtjänst med mera. 
Parker och naturvård är andra ansvarsområden som är viktiga för att kommunen ska kunna 
erbjuda en attraktiv livsmiljö. Andra viktiga områden är att tillhandahålla lokaler, 
fastighetsskötsel, lokalvård samt tillagning och leverans av mat till kommunens 
verksamheter.Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett brett ansvarsområde där bland annat 
detaljplaner, bygglov, kartor, mark- och exploatering, gator och vägar, parker, lokaler och 
småbåtshamnar ingår. 

Följande avdelningar och enheter ingår i samhällsbyggnadsförvaltningen: 

• Avdelningen för IT 
• Avdelningen för Mark- och gata (inklusive småtbåtsenheten) 
• Avdelningen för Plan- och bygg (mätenheten, planenheten och byggenheten) 
• Avdelningen för Service som omfattar kost och städ 
• Avdelningen för fastighet (enheten för fastighetsdrift) 
• Administrativa enheten (kontaktcenter) 

  

3 Verksamhetens grunduppdrag 
3.1 Verksamhetens kritiska kvalitetsfaktorer och 

kvalitetsindikatorer 
En kritisk kvalitetsfaktor är av särskild betydelse för verksamhetens kvalitet och service. Den 
kritiska kvalitetsfaktorn utgår från verksamhetens grundläggande uppdrag. 
Kvalitetsfaktorerna är indelade i fyra perspektiv; målgrupps-, verksamhets-, medarbetar- och 
ekonomiperspektiv. 

De kritiska kvalitetsfaktorerna följs upp genom kvalitetsindikatorer. En indikator är ett 
mätvärde som visar om kommunen är på rätt väg eller inte. 
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Observera att utfall som presenteras nedan är det senaste rapporterade värdet. 

3.1.1 Målgrupp 

  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Tren
d 

 Nöjd-region-index (NRI) 
Handlar om hur medborgarna ser på 
Lysekils kommun som en plats att bo 
och leva på. 

54 %   

 Öka antalet e-tjänster i förvaltningen 

Syftet är att tillvarata digitaliseringens 
möjligheter i kommunikationen med 
medborgarna inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Förenkla, ökad tillgänglighet och bättre 
service till kunden. 

3 3  

 Marknadsföra förvaltningens arbete 

Förvaltningens arbete ska 
marknadsföras både på interna och 
externa webben, synas på sociala 
medier. Förvaltningen ska ha ett internt 
nyhetsbrev 4 g/år. 

100 % 100 %  

 
Kundnöjdhet (Nöjd-medborgar-index 
(NMI) 

Andel nöjda som på olika sätt är i 
kontakt med 
samhällsbyggnadsförvaltningens 
verksamheter. 

46 %   

Analys och slutsats 

Nöjd-region-index är svårbedömt då ingen mätning har gjorts under perioden för U2. NRI 
innebär frågeställningar till medborgarna om kommunen som en plats att bo och leva på. För 
samhällsbyggnadsförvaltningen innebär det främst bostäder, kommunikationer och 
trygghetsområdet. Nästa uppföljning kommer att vara i augusti till oktober 2019, varav 
resultatet kommer innan årets slut. 

Öka antalet e-tjänster i förvaltningen 
Arbetet kring att införa digitala tjänster (e-tjänster) har pågått under aktuell period. Bland 
annat har underlag för att införa e-tjänst för nyttokort, boendekort, båtlyft. Förvaltningen har 
under perioden inte inte kunnat "publicera" nya e-tjänster då nytt system inte har funnits på 
plats (har varit under upphandling och som har blivit överklagat, vilket har fördröjt) 
Grundarbetet har gjorts med berörda avdelningar och publicering kommer att ske i höst. 

Marknadsföra förvaltningens arbete 
Förvaltningen har under perioden marknadsfört sitt arbete på både intranät, hemsidan och 
sociala medier. Förvaltningens nyhetsbrev till alla medarbetare har publicerats under aktuell 
period. 

Kundnöjdhet (Nöjd-medborgar-index NMI) är svårbedömt då ingen mätning har 
gjorts under perioden för U2. (Om hur medborgarna ser på kommunens verksamheter) 
Utifrån resultatet 2018 arbetar förvaltningen med en rad olika åtgärder för att få fler nöjda 
kunder. Exempelvis har förvaltningen sett över övergripande arbetsprocesser/rutiner. Bland 
annat har utbildningsinsatser i verksamhetssystemet Vision genomförts till förvaltningens 
handläggare och chefer. Detta ska bidra till ordning och reda, snabbare service till kunder 
och säkerställa förvaltningens hantering av inkommande ärenden. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under perioden startat upp en bemötandeprocess. 
Målet är att få till en attitydförändring som ska genera nöjda kunder. Förvaltningen vill 
åstadkomma bättre service, vara kundvänliga, ha kundfokus, vara behjälpliga, ta ansvar och 
initiativ som skapar möjligheter, positivt bemötande, hjälpsamhet som lotsar kunden rätt och 
att kunden känner att mötet med tjänstemännen överträffar förväntningarna. 
Samtliga avdelningar genomgår en utbildning med filmsekvenser med frågeställningar som 
är verksamhetsnära. Målet är att personalen ska bli medveten i olika situationer och kunna 
agera utifrån olika situationer. Slutprodukten från processen är att utifrån målbild och 
kundlöfte ska attityder och bemötande vara i fokus och övning ska stärka personalen. 
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Kontaktcenter är en väg in till hela kommunen som ska öka kvaliteten kring bemötande 
och service. Kommunvägledarna finns till för att hjälpa kommunens medborgare och gäster 
att att få svar på sina frågor.Kontaktcenter är en plats där Kommunens vision möter 
vardagen. Lysekils kommuns kontaktcenter är en ingång till vägledning och information om 
kommunens tjänster och verksamheter. 

Utifrån resultatet från Nöjd-medborgar-index har förvaltningen fått en bättre bild av hur 
medborgarna upplever organisationen som kan använda i arbetet med att utveckla 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Vår ambition är att ständigt förbättra vår service till 
kommunens invånare. 

3.1.2 Verksamhet 

Analys och slutsats 

Under aktuellt period har inga kvalitetsfaktorer mäts inom området verksamhet. 

3.1.3 Medarbetare 

  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Tren
d 

 Attraktiv arbetsgivare Andel långtidsfriska.  30,3 %  

 God arbetsmiljö Sjukfrånvaro 6,5 % 6,3 %  

Analys och slutsats 

Attraktiv arbetsgivare mäts vid varje uppföljningsperiod. Resultatet visar frisknärvaron i 
procent för perioden 12 månader bakåt i tiden fram till nu. Statistik från Heroma. 
Frisknärvaro är lika med 0 sjukdagar per period och person. 

3.1.4 Ekonomi 

  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Tren
d 

 Budget i balans Budgetavvikelse -3 %   

Analys och slutsats 

Se avsnitt "ekonomisk analys". 

4 Utvecklingsmål och indikatorer 
Observera att utfall som presenteras nedan är det senaste rapporterade värdet. 

4.1 Samhällsbyggnadsförvaltningens processer/utveckling 

  Utvecklingsmål Indikator Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Tren
d 

 
Förbättra processerna kring 
förvaltningens uppdrag. Nöjd Medborgar-Index - Helheten 46   

Utifrån resultatet från Nöjd-medborgar-index har förvaltningen fått en bättre bild av hur 
medborgarna upplever organisationen som kan använda i arbetet med att utveckla 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Vår ambition är att ständigt förbättra vår service till 
kommunens invånare. 
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4.2 Samhällsbyggnadsförvaltningens kompetensförsörjning 

  Utvecklingsmål Indikator Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Tren
d 

 
Utveckla samhällsbyggnadsförvaltningen 
till en attraktiv arbetsgivare. Personalomsättning    

Strategin för att utveckla samhällsbyggnadsförvaltningen till en attraktiv arbetsgivare är att: 

- Göra en kompetenskartläggning 
- Marknadsföring att vara en attraktiv arbetsgivare 
- Arbeta för en god arbetsmiljö 
- Arbeta för ny teknik och digitalisering 

Strategierna ska möta morgondagens kompetensbehov samt öka attraktionskraften. 

4.3 Administrativa stödfunktionen i förvaltningen 

  Utvecklingsmål Indikator Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Tren
d 

 Administrativt stöd till cheferna ska öka. Andel nöjda chefer.    

Under perioden har en arbetsgrupp bildats med utgångspunkt att förbättra det 
administrativa stödet kring ekonomisk uppföljning. Arbetsgruppen kring ekonomisk stöd till 
avdelningcheferna har träffats en gång i månaden. Syftet är att förstärka och säkerställa 
förvaltningens arbete kring uppföljningar (U1, U2, U3 och årsbokslut) samt 
månadsuppföljningarna. Målet är att förvaltningens administratörer ska förstärkas i sin roll 
och uppdrag samt vara ett stöd för cheferna. 

4.4 Sammanfattande analys och slutsats av utvecklingsmål 
Analys och slutsats av nämndens utvecklingsmål är att de löper på väl. Några av strategierna 
är påbörjade medan andra ska påbörjas under hösten 2019. 

5 Ekonomi 
5.1 Resultat och prognos 

Belopp i mnkr Budget helår Budget ack Utfall ack Utfall ack föreg 
år 

Prognos utfall 
helår 

Intäkter 237,8 79,3 77,6 73,5 237,1 
Personalkostnader -85,4 -28,2 -26,8 -25 -85,3 
Övriga kostnader -160,9 -53,6 -54,1 -51,2 -161,2 
Kapitalkostnader -36,2 -12,1 -11,8 -10,7 -36,2 
Nettokostnader -44,7 -14,6 -15,1 -13,4 -45,6 
Budget nettokostnader -44,7 -14,6 -14,6 -14,1 -44,7 
Budgetavvikelse 0,0 0,0 -0,5 0,7 -0,9 

5.2 Resultat och prognos verksamhet 

Verksamhet/enhet tkr Budget helår Budget ack Utfall ack Prognos utfall Avvikelse bu-
prognos 

Samhällsb.chef inkl nämnd -2 779 -812 -888 -2 779 0 
Administrativa avd -11 383 -3 838 -3 687 -11 283 100 
Avd för plan & bygg -5 463 -1 772 -2 199 -5 463 0 
Avd för mark och gata -22 900 -7 656 -8 079 -22 900 0 
Enheten för småbåt 0 6 -447 0 0 
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Verksamhet/enhet tkr Budget helår Budget ack Utfall ack Prognos utfall Avvikelse bu-
prognos 

Avd för fastighet o investproj 0 14 206 0 0 
Enheten för fastighetsdrift -2 214 -693 -182 -3 214 -1 000 
Avd för service      
Enheten för städ 0 -42 -94 0 0 
Enheten för kost 0 102 167 0 0 
Avd för IT SML 0 70 87 0 0 
Summa -44 739 -14 621 -15 116 -45 639 -900 

5.3 Ekonomisk analys 
Sammantaget redovisar samhällsbyggnadsförvaltningen en negativ avvikelse 
för de fyra första månaderna med 495 tkr. 

Samhällsbyggnadschef och nämnd 

Inom samhällsbyggnadschefens ansvar redovisas samhällsbyggnadsnämnden samt 
samhällsbyggnadschefens ledning och administration. För perioden redovisas en negativ 
avvikelse mot budget med 76 tkr. Samhällsbyggnadsnämndens kostnader kan förklaras med 
att nämndens ledamöter genomgått en utbildningsdag samt ökade kostnader för 
nämndsmöten. 

Prognosen för året är att budget hålls. 

  

Administrativa enheten (kontaktcenter) 

Enheten redovisar en positiv avvikelse mot budget med 151 tkr. Avvikelsen beror på fördröjd 
personalrekrytering av kommunvägledare samt att färdtjänsten går bättre än budgeterat. 

Prognosen för året är en positiv avvikelse med 100 tkr. 

  

Avdelningen för mark och gata 

Avdelningen visar en negativ avvikelse mot budget under perioden med 423 tkr. 

Kostnaderna för vinterväghållningen har ökat kraftigt, 2/3 av årsbudgeten har förbrukats. 
Orsaken till ökade kostnader är ersättningen till entreprenörerna har ökat. 

Det förväntade och budgeterade LONA bidraget kring natur har uteblivit helt och 
lönekostnader för projekt blir påverkat negativt pga långtidssjukdom. 

Mark o Gatas verksamhet är säsongsstyrd vilket påverkar intäktssidan som tex. intäkter för 
parkering och markupplåtelse kommer in under sommaren. 

Prognosen för året är att budget hålls. 

Småbåtsenheten 

Enheten visar en negativ avvikelse mot budget under perioden med 453 tkr. 

De stora avvikelserna ligger på intäktssidan, intäkterna för husbilar och gästhamnar kommer 
först in under sommarperioden. Upplagshyror har ännu inte fakturerats under aktuell period 

Ökade kapitaltjänstkostnader för gästhamnservicehuset ett medför vad vi vet ingen 
kompensation från finansen. Valbodalens område kommer att städas inför sommaren för att 
bereda plats för parkeringar och husbilar. Vi har iordningställt masthusets toaletter och 
dessa åtgärder borde på sikt generera fler husbilsbesökare till området. 

Prognosen för året är att budget hålls för småbåtsenheten 
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Avdelningen för fastighet och investeringsprojekt 

Avdelningen för fastighet och investeringsprojekt visar en positiv avvikelse med 192 tkr och 
enheten för fastighetsdrift visar på en positiv avvikelse  med 511 tkr. 

Arbetet på badplatser och offentliga toaletter kommer i gång under de kommande 
månaderna och full bemanning har inte rått under perioden, vilket påverkar den positiva 
avvikelsen för perioden. 

Intäktssidan avviker negativt pga. att "Lysegården" är outhyrd samt Fiskhamnskajen. 
Prognosen är minus 700´ för Lysegården och minus 300´ för Fiskhamnskajen. 

Prognosen för året är ett negativt resultat med 1 000 tkr 

  

Avdelningen för service 

Avdelningen för service som innefattar enheterna för städ och kost visar en positiv avvikelse 
mot budget med 13 tkr för perioden. 

Avvikelsen fördelar sig på städenheten som redovisar ett underskott på 52 tkr medan 
kostenheten redovisar ett positivt överskott med 65tkr. 

Prognosen för året är att budget hålls. 

  

Avdelningen för plan och bygg 

Avdelningen för plan och bygg visar en negativ avvikelse med 427 tkr. 

Orsaken till budgetunderskottet beror på mindre intäkter än budget samt ökade kostnader 
för bostadsanpassning. 

Minskade intäkter beror till stor del på kommunal planering samt översiktsplanering som 
inte är intäktsfinansierat till skillnad till privat planering som är intäktsfinansierade. För 
kommunal planering har planenheten lagt 204 timmar på kommunala projekt. Planenheten 
har även lagt 96 timmar på översiktsplanering. 

Faktorer som är särskilt svåra att förutse är intäkter för bygglov samt kostnaden för 
bostadsanpassning, prognosen på helår för avdeleningen är att budget kommer att hållas. 

Prognosen för året är att budget hålls. 

  

Avdelningen för IT SML 

Avdelningen för IT visar en positiv avvikelse på 17 tkr. 

2019 infördes ny modell för ekonomi i enlighet med avtal om IT-samverkan. Arbetet med att 
implementera den nya modellen är ett gediget arbete. Detta kräver god följsamhet och 
kontroll. 

Bedömningen är att IT-avdelningen når de ekonomiska målen genom att ha god ekonomisk 
hushållning, ansvarar för förvaltningen av medborgarnas skattepengar och eftersträvar att 
dessa används kostnadseffektivt och på ett ändamålsenligt sätt. 

Prognosen för året är att budget hålls 

5.4 Åtgärder för budget i balans 

Åtgärder 

Åtgärder belopp i tkr Belopp helår Effekt i år 
   



Samhällsbyggnadsnämnd, Uppföljningsrapport 2 2019 9(10) 

Åtgärder belopp i tkr Belopp helår Effekt i år 

   
Summa   

Kommentar till åtgärder 

Avdelningarna och enheternas chefer har uppmanats till återhållsamhet och i det korta 
perspektivet titta på kostnader och skjuta på inköp till nästa år om det är möjligt. 

Samhällsbyggnadförvaltningens ledningsgrupp har haft budgetmöte för respektive avdelning 
för att klarlägga förutsättningar och hantera de poster som vid uppföljningen inte har 
överensstämt med budget. 

Med de åtgärder som är vidtagna samt återhållsamhet har cheferna en tydlig målsättning och 
strävar efter ett bättre resultat för förvaltningen till uppföljning 3 med en prognos att budget 
hålls vid årets slut. 

6 Investeringsuppföljning 
Investering i tkr Budget Utfall ack Prognos 

    
    
    

Summa    

  

Projekttyp Projekt UTFALL 1904 UTFALL ACK 
INKL 2018 BUDGET 19 PROGNOS 19 

 9299 Inv budget Gata/park -1 917 256 2 160 588 -7 700 000 -7 700 000 
Summa Gator 
& trafik  -1 917 256 2 160 588 -7 700 000 -7 700 000 

 8373 St Kornö, VA-
anslutningar -350 000 -1 010 800 0 -350 000 

 8626 Gullmarsskolan, 
förstudie 0 0 -1 000 000 -1 000 000 

 8647 Hamnservice -4 890 951 -11 905 513 -7 500 000 -6 000 000 
 8648 Reservkraftverk -58 740 -58 740 -800 000 -800 000 

 8724 Stadshuset, 
ombyggnad entre -24 350 -95 270 -2 000 000 -2 000 000 

 8819 Reinvesteringar 
fastighet -3 944 281 -3 944 281 -12 500 000 -12 150 000 

Summa 
Fastigheter  -9 268 322 -17 014 604 -23 800 000 -22 300 000 

 9318 Kajer övrigt -7 622 -1 816 124 -4 000 000 -4 000 000 
 9332 Fiskehamnen, kajreinv 0 -2 432 489 -10 000 000 -7 000 000 
 9336 Gullmarskajen -9 809 311 -19 972 762 -12 000 000 -11 000 000 
 Norra Bryggan i Havsbadet    -1 500 000 

 9339 Västra kajen, 
Grundsund 0 -129 455 -3 500 000 -3 500 000 

Summa 
Hamnar, kajer 
& bryggor 

 -9 816 933 -24 350 830 -29 500 000 -27 000 000 

  

Kommentar 

Gator & trafik 



Samhällsbyggnadsnämnd, Uppföljningsrapport 2 2019 10(10) 

Till och med april månad har samtliga utgifter inom denna kategori lagts ned på lekplatser 
och då huvudsakligen Lysekils stadspark. Investeringsbidrag som totalt beviljats med 2,1 
mnkr har inte medräknats i utfallet utan avser endast bruttoutgifterna. 

Fastigheter 

Projektet med VA-ledningar till kursgården på Stora Kornö har färdigställts och utgiften 
landade på 1,0 mnkr, vilket också är den budget som beviljats för projektet. Ombyggnaden av 
hamnserviceanläggningen i Havsbadet har fram till april i år haft utgifter på 11,9 mnkr. Totalt 
beräknad utgift efter färdigställandet nu i vår är 13,1 mnkr. Budgeten för hela projektet 
fördelat över 2017, 2018 och 2019 är totalt 12,1 mnkr. Totalt sett beräknas årets budgetram 
för fastighetsinvesteringarna att hålla. Reinvesteringar fastighet består i en mängd mindre 
och större projekt som syftar till att upprätthålla fastigheternas värde och standard. Utfallet 
är hittills 4 mnkr men alla planerade arbeten är inte påbörjade ännu så vi räknar med att 
hamna på ett utfall på drygt 12 mnkr. 

Exploatering 

Se eget avsnitt. 

Hamnar, kajer & bryggor 

Arbetet med att renovera Gullmarskajen har hittills i år medfört utgifter på 9,8 mnkr och 
totalt inklusive tidigare 20,0 mnkr. Entreprenaden är avslutad och nu pågår arbetet med 
slutredovisning och reglering av kostnader för projektering, kostnader som skall faktureras 
hamnen samt kostnad för projektledartid. Totalt beräknad utgift efter färdigställandet nu i 
vår är 20 mnkr. Detta ger en positiv avvikelse med ca 1,5 mnkr. 

7 Exploateringsuppföljning 
  

Projekttyp Projekt UTFALL 1904 UTFALL ACK 
INKL 2018 BUDGET 19 PROGNOS 19 

 9700 Investeringsbudget 
exploatering 0 0 -9 000 000 0 

 9760 Tronebacken, 
exploatering -600 -714 442 0 -9 500 000 

 9761 Torvemyr 2, 
exploatering 0 -93 073 0 -250 000 

 9763 Grönskhult, 
exploatering 0 0 0 385 000 

 9765 Spjösvik, exploatering 0 0 0 -500 000 

 9780 Utsiktsberget 
exploatering -69 000 -679 020 0 0 

Summa  
Exploatering  -69 600 -1 486 535 -9 000 000 -9 865 000 

Kommentar: 

Det har varit mycket lite aktivitet under perioden. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer 
dock att skriva fram ärende om utökad ram för 2019 med anledning av förestående 
aktiviteter på ett flertal platser. Om ackumulerade utgifter i projektet Utsiktsberget ska 
kostnadsföras eller ej avgörs under sommmaren. 
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Utvecklingsmål 2020, samhällsbyggnadsnämnden 
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om framtagna utvecklingsmål och uppdrag för 
2020 enligt redovisat förslag. 
 
Ärendet 
Två budgetdialoger har genomförts i samhällsbyggnadsnämnden under 2019. Den 
första genomfördes den 25 mars och bestod av dialog kring och planering av 
nämndens budgetplan för 2020. Nämndens politiker och förvaltningens 
tjänstepersoner fick gruppvis reflektera kring vilka utmaningar och framtidsfrågor 
nämnden står inför. Man fick också diskutera utvecklingsmål i relation till framtida 
behov. 

Den 25 april genomfördes budgetdialog nummer två där resultat från den första 
budgetdialogen presenterades. Temat för dagen var att prioritera de utvecklingsmål 
som diskuterades vid det första tillfället. Grupperna fick i uppdrag att ta fram tre till 
fem prioriterade utvecklingsområden som är viktiga framgångsfaktorer. Grupperna 
skulle också reflektera över framtidens krav och behov. 

Förvaltningens synpunkter  
Resultatet från gruppdialogerna ska ligga till grund för samhällsbyggnadsnämndens 
målformulering inför budgetåret 2020. 

 
 
Per Garenius Linda Wising 
Förvaltningschef Verksamhetsutvecklare 

 
Bilaga 
Utvecklingsmål 2020 
 
Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 

http://www.lysekil.se/
mailto:linda.wising@lysekil.se
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Utvecklingsmål 2020 
 
Bakgrund 
 
Styrmodellen för Lysekils kommun bygger på mål- och resultatstyrning. Detta innebär 
att ansvaret för att planera och följa upp nämndens mål och resultat omfattar samtliga 
organisatoriska nivåer. Med utgångpunkt ifrån kommunens övergripande vision och 
värdegrund samt nämndens grundläggande uppdrag ska ansvaret för att planera, 
utveckla och följa upp verksamheten ligga så nära medarbetare och medborgare som 
möjligt. Arbetet ska genomsyras av medskapande och ansvarstagande.  
 
Gruppdialog 1 
 
25 mars genomfördes första budgetdialogen med samhällsbyggnadsnämnden. Mötet 
innebar en dialog och planering av nämndens budgetplan för 2020 med utvecklingsmål 
och uppdrag. Nämnden fick en presentation av budgetprocessen och var vi befinner oss i 
den. 
 
Nämndens utgångspunkter för målarbetet är kommunens styrmodell, politikernas roll-
tillitsbaserad styrning, målformulering, vision och mål, styrdokument, Lysekils 
kommuns värdegrund samt KF:s mål som inverkar på nämndens utvecklingsarbete. 
Presentation av omvärldsanalys som berör samhällsbyggnadsnämnden som innebär 
hårdare konkurrens om kompetens, bostadsbyggandet, digitalisering och behov av ny 
teknik. 
 
Nämnden fick presenterat förvaltningens bakgrundsarbete för nuvarande 
utvecklingsmål. Start till nuläge. Vad förvaltningen anses sig behöva göra, vad har gjorts, 
vad ser förvaltningen för behov av utveckling framöver. Föredragningen kompletterades 
med nämndens indikatorer, mätetal, fakta och statistik. Avslutningsvis gavs en 
presentation av samhällsbyggnadsförvaltningens organisation.  
 
Nämndsledamöterna delades in i grupper för att reflektera kring: 
· Vilken är den viktigaste utmaningen (viktigaste resultatet) inför 2020?  
· Vilka utmaningar och framtidsfrågor står nämnden inför?  
· Nuvarande prioriterade utvecklingsmål i relation till framtida behov? 
· Eventuella uppdrag till förvaltningen? 
 
Efter gruppdialogen var det gruppredovisning där presentation om vad som kommit 
fram till. En sammanfattning av de viktigaste framtidsfrågor och prioriterade 
utvecklingsmål är:  

• Bättre kommunikation internt/externt 
• Effektiva processer som ger ett resultat 
• Bemötande av våra kunder 
• Marknadsföring av Lysekil som året runt stad 
• Marknadsföring om vad förvaltningen arbetar med 
• Finns det mer samordningsvinster inom förvaltningen?  
• Kompetensförsörjning inför kommande pensioner, behövs en plan 
• Kontaktcenter - uppdrag att slutföra under året (bli klart) 
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• Bättre samverkan med LEVA, RAMBO, företag i kommunen 
• Säkerställa förvaltningens grundstrukturer (styrmodell, styrdokument, system, 

organisation, ledning, budget) 
• Fler bostäder, långsiktig planering 
• Långsiktig underhållningsplan på våra fastigheter 
• Parkeringsstrategi 
• Utveckling av kommunens cykelleder 
• ”Nytänk” vid nybebyggelse (varierat boende, med olika verksamheter, bryta 

segregationen, se över områden även utanför Lysekil som Brastad och Skaftö) 
• Utgå från välfärdsredovisning i förvaltningens strategiska arbete (Hur väljer 

kommunen att arbeta med bostadsområden och vägar? naturen har stor 
betydelse för invånarnas hälsa, kan vi satsa mer på detta?) 

 
Gruppdialog 2 
 
25 april genomfördes budgetdialog 2 som startade med en sammanfattning av 
budgetdialog 25 mars samt framkomna förslag på utvecklingsområden presenterades. 
Temat för dagen var att prioritera nuvarande utvecklingsmål i relation till framtida 
föreslagna behov. Gruppdialogens mål var att tillsammans ta fram 3–5 prioriterade 
utvecklingsområden som är viktiga framgångsfaktorer och framtidens krav/behov. 
 
Varje grupp presenterade sitt förslag om prioriteringar som innefattade en liknade 
samsyn i grupperna. Prioriteringar som kontaktcenter, bemötande, fler bostäder, 
parkeringar, ”nytänk” vid bebyggelse samt kompetensförsörjning var det som grupperna 
hade tagit fram som de främsta prioriteringarna.  
 
Gruppdialogen avslutades med att både tjänstemän och politiker individuellt fick 
markera 3 förslag på prioriteringsområde. Resultatet där blev att prioritera bemötande 
av våra kunder, kompetensförsörjning, Fler bostäder (långsiktig planering), ”nytänk” vid 
bebyggelse (varierat boende, olika verksamheter i närheten, bryta segregationen, se över 
områden även utanför Lysekils tätort.  
 

Antal Pluppar Utvecklingsområde 
14 ”Nytänk” vid nybebyggelse (varierat boende, med olika 

verksamheter, bryta segregationen, se över områden även 
utanför Lysekil som Brastad och Skaftö) 

9 Bemötande av våra kunder. 
7 Fler bostäder, långsiktig planering 
7 Kompetensförsörjning inför kommande pensioner, behövs en plan 
3 Utgå från välfärdsredovisning i förvaltningens strategiska arbete 

(Hur väljer kommunen att arbeta med bostadsområden och 
vägar? Naturen har stor betydelse för invånarnas hälsa, kan vi 
satsa mer på detta?) 

3 Marknadsföring av Lysekil som året runt stad 
2 Långsiktig underhållningsplan på våra fastigheter 
2 Kontaktcenter - uppdrag att slutföra under året (bli klart) 
2 Bättre kommunikation internt/externt 
1 Marknadsföring om vad förvaltningen arbetar med 
1 Effektiva processer som ger ett resultat 
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0 Utveckling av kommunens cykelleder 
0 Parkeringsstrategi 
0 Säkerställa förvaltningens grundstrukturer (styrmodell, 

styrdokument, system, organisation, ledning, budget) 
0 Bättre samverkan med LEVA, RAMBO, företag i kommunen 
0 Finns det mer samordningsvinster inom förvaltningen?  

 
 
Resultat 
 
Gruppdialogernas prioritering samt enskilda prioriteringar om vad nämnden ska lägga 
fokus på har resulterat i 4 utvecklingsmål som har tagits fram. Förvaltningen ger även 
förslag på ett uppdrag.   
                                              
Förslag till utvecklingsområde, mål och strategier inför budget 2020 
 
Utvecklingsområde 1 
 
Nämndens bidrag till kommunens utvecklingsområde ”upplev Lysekil och vår unika 
livsmiljö” 
 
Definition och motivering 
 
I Lysekils kommun ska man känna sig välkommen och trivsam miljö. 
Våra unika tillgångar gör att människor vill komma och bo i kommunen. Vi har bra 
boende med tillgång till förskola, skola och gymnasium. I Lysekil finns bra 
förutsättningar för en god upplevelse hela året runt både för invånare, besökare och 
potentiella kommuninvånare. 
 
Nämnden bidrar till en attraktiv livsmiljö med infrastruktur som säkrar de 
grundläggande funktioner i samhället. Nämndens verksamheter ska också bidra till ett 
rikt kultur- och fritidsliv. Vi har havet, naturen, luften och tystnaden som saknas i en 
storstad.  
 
Inriktning 
 
En väl fungerande basservice inom vård, skola och omsorg är grundläggande för en 
attraktiv livsmiljö.  
 
Vi vill utveckla nytänkande och varierad boendemiljö vid nybebyggelse. Vi vill bryta 
segregationen och vidga helhetsperspektiv över hela kommunen. Vi vill också utveckla 
stadskärnan och skapa bostäder i Lysekils tätort samt attraktiva bostäder med närhet till 
natur och hav. Vi har en genomtänkt boendestrategi för redan existerande boenden. 
Vi vill bevara och värna om kommunens naturområden. Vi vill bevara kommunens 
mötesplatser lokaler och parker. Vi vill skapa möjligheter till bostadsbyggande genom att 
våga, tänka nytt och pröva nya arbetssätt. 
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Utvecklingsmål 2 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ska förbättra möjligheterna för bofasta och besökare att 
få en förbättrad livskvalitet samt utveckla möjligheterna till högkvalitativa upplevelser 
året runt. 
 
Strategier 
 
Skapa förutsättningar för ett gott bemötande och ett gediget värdskap. 
Skapa förutsättningar för och ta initiativ till att utveckla Lysekils attraktivitet året om. 
Alla samhällsbyggnadsnämndens verksamheter kan på olika sätt bidrar till 
utvecklingsmålet.  
 
Motivering till valda strategier 
 
Genom välkomnandet och värdskapet skapar vi en grund för långsiktig utveckling av 
kreativitet och attraktivitet vilket stärker kommunen som plats att bo på och besöka. 
- Samhällsbyggnadsnämnden ska ha en god servicenivå 
- Ökad förståelse för vikten av gott värdskap i syfte att skapa utveckling 
- Stärkt information och kommunikation 
 
Vad som är god livskvalitet och högkvalitativa upplevelse definieras av 
kunden/användaren. Kommunens roll är att med att öppet sinne och med ett gott 
värdskap ta in feedback och i de fall det är möjligt även åtgärda och förbättra. 
Genom att jobba hållbart, långsiktigt och konsekvent skapas förtroende och möjligheter 
till förbättring. Även god serviceanda mot företag bidrar till kommunens utveckling.  
 
Utvecklingsmål 3 
 
Antalet bostäder i Lysekil ska öka. 
 
Strategier 
 
Ta fram en ny översiktsplan.  
Skapa förutsättningar för att bibehålla en hög planberedskap. 
Skapa förutsättningar för en aktiv mark- och exploateringspolitik. 
 
Motivering till valda strategier 
 
Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande kvaliteter som påverkar såväl 
tillväxten som välfärden i kommunen. Kommunen har genom lagkrav skyldighet att ha 
av kommunfullmäktige beslutade riktlinjer för bostadsförsörjningen. Dessa ska visa vad 
kommunen vill med det befintliga bostadsbeståndet och innehålla en strategi för hur 
boendet och bostadsbeståndet ska utvecklas i olika delar av kommunen. 
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I Lysekils kommunen finns behov av fler bostäder för olika målgrupper och med olika 
upplåtelseformer – hyresrätter, bostadsrätter och villor. Kommunen är en del av en 
relativt stor lokal arbetsmarknadsregion och med vårt läge och miljö finns 
förutsättningar att skapa attraktiva bostäder som kan locka till inflyttning. Vidare står 
kommunens största privata arbetsgivare, Preemraff, inför en expansion vilket generera 
nya arbetstillfällen och ökat antal medborgare som bör kunna erbjudas attraktiva 
boenden. Det blir viktigt att kommunen marknadsför sig som en attraktiv plats att leva 
och verka på. 
 
Arbete pågår med en ny översiktsplan som kommer att sätta den övergripande 
inriktningen för hur Lysekils kommun kan växa och var det är möjligt att bygga nya 
bostäder. Vi ska sträva efter att ha en hög beredskap för att ta fram och genomföra 
detaljplaner i såväl egen regi som i samverkan med andra aktörer. 
 
Vi ska föra en aktiv markpolitik för att skaffa oss rådighet över områden som är 
attraktiva för olika typer av bostadsbyggande. Utveckling av nya bostadsområden kan 
även ske i aktiv samverkan med andra aktörer. Genom markanvisnings- eller 
exploateringsavtal kan vi ställa villkor som styr inriktningen på ett bostadsprojekt, till 
exempel när det gäller upplåtelseformer eller storlekar på bostäderna. Riktlinjer för 
markanvisning ska tas fram. 
 
Kommunens egna allmännyttiga bostadsföretag Lysekilsbostäder AB ska genom en mer 
aktiv ägarstyrning få ett tydligare uppdrag i kommunens arbete med 
bostadsförsörjningen. 
 
Utvecklingsmål 4 
 
Nöjdheten bland samhällsbyggnadsnämndens kunder ska öka. 
 
Strategier 
 
Fortsätta arbetet med redan framtagen plan av ”bemötadeprocess” och komplettera 
planen kring kulturförändring och service. 
Ta fram en gemensam uppföljningsenkät till våra kunder. 
 
Motivering till valda strategier 
 
En framtagen plan ger en riktning mot vad förvaltningen ska arbeta med för att nå målet 
av förbättrad kundfokus.  
 
Enkät kan vara ett sätt att ta reda på hur kunderna uppfattar 
samhällsbyggnadsförvaltnings service och bemötande. Strategin kan ge en uppfattning 
om hur förvaltningens ska arbeta vidare med att utveckla bemötande och service. 
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Uppdrag 
 
Ta fram en handlingsplan för ökad digitalisering inom samhällsbyggnadsförvaltningens 
verksamhetsområde. 
 
Definition och motivering 
 
Inför digitaliseringen för ökad tillgängligheten och underlättar för kunden. 
 
Strategi 
 
Se över vilka områden som behöver prioriteras för att effektivisera öka tillgängligheten. 



Tjänsteskrivelse  
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 Datum Dnr 
 2019-05-17 A-2019-60 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Per Garenius, 0523 - 61 33 45                          
per.garenius@lysekil.se 

 

 

Kompletterande exploateringsbudget 2019 
Sammanfattning 
 
Tre exploateringsområden har utvecklats snabbare än vad som förutsågs när 
budgeten för 2019 fastställdes av kommunfullmäktige och av den orsaken behöver 
exploateringsbudgeten utökas. 
 
Förslag till beslut 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att utöka 
exploateringsbudgeten för 2019 med 1 565 tkr enligt förvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Ärendet 
 
Kommunens exploateringsverksamhet handlar om att anskaffa, bearbeta och 
iordningsställa mark för bostäder och näringsverksamheter. 
 
För tre områden, bostäder i Spjösvik - Lyse och Torvemyr 2 på Skaftö samt 
verksamheter i Grönskult på Skaftö, har processen nu kommit längre än vad som 
förutsågs när budgeten för 2019 fastställdes av kommunfullmäktige. Om projekten 
inte ska försenas behöver exploateringsbudgeten därför utökas avseende de 
investeringsutgifter som beräknas falla ut under hösten 2019. 
 
Förvaltningens synpunkter 
 
Läget i projekten: 
Spjösvik: Exploateringen påbörjas hösten 2019 genom LEVA i Lysekil AB. 
Kommunens utgifter för fastighetsbildning beräknas uppgå till 500 tkr under året. 
 
Torvemyr 2: Utgifter för planarbetet under 2019 beräknas uppgå till 250 tkr. 
 
Grönskult: Utgifter för markanskaffning 350 tkr samt inkomst avseende 
markförsäljning 735 tkr under 2019. 
 
Tronebacken: Utgifter för planarbete 500 tkr och slutbesiktning av fornlämning 700 
tkr.  
  

http://www.lysekil.se/
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Sammantaget innebär detta nettoutgifter på 1 565 tkr som inte ryms inom den av 
kommunfullmäktige i budget 2019 beslutade exploateringsbudgeten på 9 000 tkr. 
En sammanställning över projektens totala kassaflöden redovisas i bilaga. Från och 
med 2020 är projekten inarbetade i förslaget till budget för Lysekils kommun. 
 
Det är enbart kommunens inkomster och utgifter som ingår i 
exploateringsbudgeten, inte de delar som berör kommunens bolag. 
 
 
 
 
Per Garenius  
Förvaltningschef  
 
Bilaga 
 
Kassaflöden exploateringsverksamhet 
 
Beslutet skickas till  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/ Mark och Gata 
 

http://www.lysekil.se/
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Bilaga: kassaflöden exploateringsverksamhet  

1.1 Exploatering 
Kommunens exploateringsverksamhet handlar om att anskaffa, bearbeta och iordningställa 
mark för boende och näringsverksamhet. 

  

Det är enbart kommunens inkomster och utgifter som ingår i exploateringsbudgeten nedan, 
inkomster och utgifter som berör kommunens bolag finns inte med. I budgeten ingår de 
områden där planarbete eller utbyggnad förväntas ske under 2019-2024. Dessa beskrivs och 
redovisas med förväntat kassaflöde dvs inkomster och utgifter. 

  

Kassaflöden exploateringsverksamhet    
 BU19 BU20 Plan21 Plan22 Plan23 Plan24 
       

Inkomster 735 13 230 12 000 3 160 28 824 29 000 
varav:       
Tronebacken 0 0 0 0 28 824 29 000 
Spjösvik 0 8 880 12 000 3 160 0 0 
Grönskult 735 4 350 0 0 0 0 
Torvemyr 2 0 0 0 0 0 0 
Utgifter 11 300 17 507 9 115 10 000 15 000 9 100 
varav:       
Tronebacken 10 200 0 0 10 000 15 000 9 100 
Spjösvik 500 8 500 9 015 0 0 0 
Grönskult 350 8 700 0 0 0 0 
Torvemyr 2 250 307 100 0 0 0 

       
Netto -10 565 -4 277 2 885 -6 840 13 824 19 900 

  

Nedan ses kassaflödesanalyser samt korta beskrivningar om respektive exploateringsprojekt 
som just nu är aktuella. 

  

Tronebacken (tkr)        

 Totalkalkyl Tidigare 
nedlagt BU19 Plan20 Plan21 Plan22 Plan23 Plan24 

         
Inkomst 57 824 0 0 0 0 0 28 824 29 000 
Utgift 45 641 1 341 10 200 0 0 10 000 15 000 9 100 
Netto 12 183 1 341 -10 200 0 0 -10 000 13 824 19 900 

Planerade bostäder 70-100 st. Blandning av en- och flerfamiljsbostäder. Detaljplan 
utställning 2019. Prognostiserad byggstart 2022. 
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Spjösvik (tkr)        

 Totalkalkyl Tidigare 
nedlagt BU19 Plan20 Plan21 Plan22 Plan23 Plan24 

         
Inkomst 24 040 0 0 8 880 12 000 3 160 0 0 
Utgift 18 682 667 500 8 500 9 015 0 0 0 
Netto 5 358 667 -500 380 2 985 3 160 0 0 

Planerade bostäder ca 35 st. Blandning av en- och flerfamiljsbostäder. Detaljplan klar. 
Fastighetsbildningar under 2019. Nu pågår projektering för utbyggnad av infrastruktur. 
Möjlig försäljningsstart av tomter sent år 2020. 

  

Grönskult (tkr)        

 Totalkalkyl Tidigare 
nedlagt BU19 Plan20 Plan21 Plan22 Plan23 Plan24 

         
Inkomst 5 085  735 4 350 0 0 0 0 
Utgift 10 398 1 348 350 8 700 0 0 0 0 
Netto -5 313 -1 348 385 -4 350 0 0 0 0 

Intresse från lokala företagare att exploatera som industriområde. I enlighet med 
kommunstyrelsebeslut, om vissa förutsättningar faller på plats, kommer kommunen att 
ansvara för byggnation av anslutningsvägar mm. Projektet medfinansieras av företagarna. 

  

Torvemyr 2 (tkr)        

 Totalkalkyl tidigare 
nedl BU19 Plan20 Plan21 Plan22 Plan23 Plan24 

         
Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 0 
Utgift 750 93 250 307 100 0 0 0 
Netto -750 -93 -250 -307 -100 0 0 0 

Planerade bostäder ca 50 st. Blandning av en- och flerfamiljsbostäder. Detaljplan utställning 
2019 och beräknas kunna vara klar 2020. Försäljningsstart tomter från år 2021. Kalkylering 
pågår varför ovanstående tabell ännu inte är kompletterad med inkomster. 
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 Datum Dnr 
 2019-05-09 MG-2018-399 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/ Mark och Gata 
Harald Olofsson, 0523 – 61 33 66 
harald.olofsson@lysekil.se 

 

Försäljning av tomt Lysekilshemmet 
 
Sammanfattning 
LysekilsBostäder AB har för avsikt att förvärva Lysekilshemmet och har sänt in en 
förfrågan till kommunen om att även få köpa loss den del av byggrättsområdet som 
Lysekils kommun äger. 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar ge förvaltningen uppdraget att försälja 
nämnda markområde till LysekilsBostäder AB för en summa av 1 760 000 kr. 

Ärendet 
Byggnationen av nya Lysekilshemmet pågår för fullt i Fiskebäck och när detta är 
färdigställt avser man att försälja det gamla äldreboendet. I samband med detta 
önskar LysekilsBostäder AB köpa närliggande mark av kommunen. 

Förvaltningens synpunkter 
Avdelningen har låtit göra en värdering av markområdet och den mynnade ut i ett 
värde om 1000 kr/kvm BTA. Detta skulle ge ett pris om 1 760 000 kr utifrån 
scenariot att det byggs hyresbostäder på området. Eftersom kommunen äger 
LysekilsBostäder AB borde det vara enkelt att säkerställa denna form av boende. 
 
 
 
 
 
Per Garenius Harald Olofsson 
Förvaltningschef Mark och Exploateringsingenjör 

 
Bilaga 
Kartbilaga 

 
Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsförvaltningen/ Mark och Gata 
 

http://www.lysekil.se/
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Datum Dnr 
2019-05-16 F 2019-9 

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Avdelningen för fastighet 
Christian Wrangmo, 0523 – 61 31 53 
christian.wrangmo@lysekil.se 

Fjällagården 

Sammanfattning 

Lysekils kommun äger Fjällagården som tidigare varit ett äldreboende och nu 
senast ett boende för ensamkommande flyktingbarn. Nu står hela anläggningen tom 
och det finns ingen kommunal verksamhet som vill flytta in i anläggningen. 
Driftkostnaden är ca 700 tkr årligen för avdelningen för fastighet. 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden frågar socialnämnden och utbildningsnämnden om de 
har någon verksamhet idag som kan hyra Fjällagården.

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att inhämta intresse på marknaden 
att hyra ut fastigheten Lysekil Lyse-Berga 3:29. 

Ärendet 

Lysekils kommun äger fastigheten Lysekil Lyse-Berga 3:29 som är det före detta 
äldreboendet Lysehemmet. Fastigheten har på senare år används som boende för 
ensamkommande flyktingbarn under namnet Fjällagården. 

Sedan sommaren 2018 har hela anläggningen stått tom. Avdelningen för fastighet 
har vid ett flertal tillfällen frågat förvaltningscheferna på socialförvaltningen och 
utbildningsförvaltningen om de vill hyra Fjällagården men de har inte varit 
intresserade av detta. Det finns alltså ingen kommunal verksamhet som är 
intresserad av att inrymma eller flytta någon verksamhet till Fjällagården.  

Under hösten 2018 har en aktiv dialog mellan fastighetsavdelningen och Preem 
förts för att erbjuda Preem att hyra anläggningen. Vid årsskiftet fick 
fastighetsavdelningen besked om att Preem inte är intresserad av att hyra utan 
hänvisar till att det är upp till deras entreprenörer att lösa boende till sina 
anställda. 

I detaljplanen står det att fastighetens ändamål är ”Allmänt ändamål”. Det innebär 
att verksamheten skall bedrivas av Stat, Kommun eller Landsting. Att få en 
detaljplaneändring för bostadsändamål kan vara problematiskt eftersom fastigheten 
ligger i ett industriområde. 

Vi står nu med en anläggning som kostar ca 700 tkr årligen att driva. På grund av 
ändamålet med fastigheten så finns det inget marknadsvärde på fastigheten om det 
inte finns ett bygglov för annat än Allmänt ändamål.  De alternativ som vi har är: 

http://www.lysekil.se/


Tjänsteskrivelse

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se

1. Att hyra ut till en extern hyresgäst och söka tillfälligt bygglov för hyrestiden.

2. Att försöka hitta någon form av kommunal verksamhet som kan hyra
anläggningen.

Förslaget är ett vi arbetar med båda alternativen parallellt. 
samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att kommunicera med socialnämnden 
och utbildningsnämnden kring vilka verksamheter som kan hyra Fjällagården. 

Avdelningen för fastighet får i uppdrag att gå ut på marknaden och inhämta 
intresse från potentiella hyresgäster. 

Per Garenius  Christian Wrangmo 
Samhällsbyggnadschef Fastighetschef 

Beslutet skickas till  

Samhällsbyggnadsnämnden 

http://www.lysekil.se/


Tjänsteskrivelse 

 

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523 - 61 37 12 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se 
 

 Datum Dnr 
 2019-04-30 SBN A-2018-19 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen / Avdelningen Plan och Bygg 
Lena Bergqvist, 0523 - 61 33 44 
lena.bergqvist@lysekil.se 
 
Delegationsordningen 2019-05-27  
 
Sammanfattning 
Delegationsordning med ärendenummer BYN A-2018-19 antogs av 
samhällsbyggnadsnämnden 2019-01-09 och reviderades 2019-02-07. Utifrån denna 
har några redaktionella förändringar gjorts samt tillägg under kap 5 gällande arrende, 
under kap 7 gällande parkeringsövervakning samt under kap 9 gällande plan och 
bygglagen.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta reviderat förslag till delegationsordning 
att gälla fr o m 2019-05-27. 
 
Ärendet 
Tilläggen i delegationsordningen är markerade med röd text. Några smärre 
redaktionella förändringar har också gjorts, ex stavfel, stora bokstäver när de ska vara 
små osv, dessa är inte markerade. 
Förvaltningen har lagt till under punkt 5:1 10 år istället för 3 år. 
Punkt 7:7 är tillagd gällande förordnade av parkeringsvakter.  
Under kap 9:17 har punkterna B-E rörande bygg, mark-och rivningslov för åtgärder 
inom detaljplanerat område lagts till. Under kap 9:20, har punkten E lagts till rörande 
bygglov för åtgärder utom detaljplanelagt område.  
Slutligen under kap 9:24 har punkten C lagts till rörande genomförande av mark, bygg 
och rivningsåtgärder. 
 
Förvaltningens synpunkter  
Tilläggen/ändringarna i delegationsordningen är för att ärenden ska fortsatt 
handläggas effektivt gentemot medborgarna. 

 
 
 
 
Per Garenius 
Förvaltningschef 
 
 
Bilaga 
Reviderad delegationsordning 
 
Beslutet skickas till 
 
Vision samt berörda inom förvaltningen 
 



 Datum Dnr 
 2019-04-30 A-2019-19 
 

 

 

 

Delegationsordning för Samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhetsområde 
Beslutad av Samhällsbyggnadsnämnden 2019-01-09, § 4 
Uppdaterad 2019-02-07, § 21 
Uppdaterad 2019-05-27, §  
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Allmänt om delegation 
Riktlinjer och principer 
Delegationsordningen reglerar rätten att fatta beslut inom 
Samhällsbyggnadsnämndens (SBN) ansvarsområde. Ärenden som lyder under 
kommunallagen 6 kap 38 § inte delegeras. Delegerad beslutanderätt får inte 
utövas i ärenden som handlar om verksamhetens mål, inriktning, omfattning, 
kvalitet eller är av principiell beskaffenhet eller av större vikt, ej heller ärenden som 
rör myndighetsutövning mot enskilda om det är av principiell beskaffenhet eller av 
större vikt.  
 
SBN kan återkalla delegering generellt eller i särskilt ärende. SBN kan föregripa en 
delegats beslut i ett särskilt ärende genom att själv ta över ärendet och besluta i det. 
SBN har, utan hinder av att beslutanderätten är delegerad, alltid rätt att ta upp ett 
ärende till eget avgörande. 
 
Delegerad beslutanderätt får endast nyttjas inom ramen för budgeterande medel 
och i enlighet med gällande lagar, avtal, mål, riktlinjer och övriga styrdokument. 
 

Brådskande ärenden 
SBN får, enligt kommunallagen 6 kap 39 §, delegera åt ordföranden eller annan 
ledamot som nämnden utser att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att SBN 
avgörande inte kan avvaktas. 
 

Vidaredelegation 
SBN kan, i enlighet med kommunallagen 7 kap 5-7 §, ge förvaltningschefen rätt att 
vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd inom sin förvaltning. 
Förvaltningschefen har befogenhet att återkalla av sig lämnad beslutanderätt. Med 
förvaltningschef inom SBN verksamhetsområde avses chefen för 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 

Anmälan om beslut 
Beslut fattade på delegation av SBN ska anmälas vid nästkommande sammanträde. 
Detta gäller även beslut som är fattade på vidaredelegation av förvaltningschef. 
Anmälan kan ske genom kopia på beslutet, på speciella delegationslistor i annan 
form av skrivelse. Beslutet ska dokumenteras i ärendehanteringssystemet Vision. 
 
Överklagan 
Delegationsbeslut kan, på samma sätt som beslut fattade av SBN, överklagas enligt 
bestämmelserna i kommunallagen samt förvaltningslagen. 
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Förkortningar 
KD Kommundirektör PBL Plan- och bygglagen (2010:900) 
AC Administrativ chef PBF Plan- och byggförordningen 

(2011:338) 
FC Förvaltningschef FBL Fastighetsbildningslagen 

(1970:988) 
EC Ekonomichef FL Förvaltningslagen 2017:900 
KS Kommunstyrelsen KL Kommunallagen 2017:725 
SBN Samhällsbyggnadsnämnden BAB Bostadsanpassning 2018:222 
SBNO Samhällsbyggnadsnämndens 

ordförande 
PBB Prisbasbelopp 

AvdC Avdelningschef 
-MG (mark och gata) 
-PB (plan och bygg) 
-F (fastighet) 
-S (Service) 
-IT 

OSL Offentlighets- och 
sekretesslagen 

EnC Enhetschef 
-ADM (adm enhet) 
-FAST (fastighet) 
-SERV (kost och städ) 

LOU Lagen om offentlig upphandling 

Mex Mark och exploatering LFS Lagen om färdigställandeskydd 
(2014:320) 

Gata Gatuingenjör AL Anläggninslagen (1973:1149) 
Traf Trafikingenjör LL Ledningsrättslagen (1973:1144) 
Stad Stadsträdgårdsmästare LGS Lagen om särskilda 

bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning 
(1998:814) 

Handl Handläggare FGS Förordningen om 
gaturenhållning och skyltning 
(1998:929) 

Ass Assistent LOL Lagen om lägenhetsregister 
(2016:378) 

BAB Handläggare bostadsanpassning LFF Lagen om flyttning av fordon i 
vissa fall (1982:129) 

Blov Bygglovhandläggare FFF Författning om flyttning av 
fordon i vissa fall (1982:198) 

Sark Stadsarkitekt LKP Lag om kommunal 
parkeringsövervakning 
(1987:24) 

Binsp Byggnadsinspektör   
GIS GIS-ingenjör   
Mät Mätningsingenjör   
Plan Planarkitekt   
Adm Administratör   
Komv Kommunvägledare   
Komu Kommunens upphandlare   

 
 
 
 
 
 
 

Generella förutsättningar 
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 Ärendetyp 1:1-25 Delegat Ersättare Kommentar 

1:1 Yttrande till 
myndigheter och dyl. av 
ej principiell natur 

FC AvdC  

1:2 Beslut om att avstå  
yttrande över 
betänkanden och 
utredningar av ej 
principiell natur 

FC AvdC  

1:3 Ändra överklagat beslut 
enligt FL § 37-39 

FC   

1:4 Omprövning av beslut 
och yttrande i ärenden 
där ursprungsbeslutet 
fattats av delegat 
FL § 37-39 

AvdC FC  

1:5 Avslag på begäran om 
utlämnande av allmän 
handling samt 
uppställande av 
förbehåll i samband 
med utlämnande av 
sådan handling. 
OSL 6 kap 2-3 §§, 4 kap 
14 §, 12 kap 2 § 
 

AvdC Handl  

1:6 Undantag om avgift för 
allmän handling samt 
fastställande av taxa vid 
oenighet 

AvdC Handl  

1:7 Avge yttrande till 
domstol med anledning 
av beslut om sekretess 

FC AvdC  

1:8 Beslut i ärenden som är 
så brådskande att 
nämndens avgörande 
inte kan avvaktas 
12 kap. 5 §PBL 

SBNO   

1:9 Utfärdande av fullmakt 
att föra kommunens 
talan inför domstol, 
andra myndigheter samt 
vid förrättningar av 
skilda slag. 

SBNO   

1:10 Beslut om 
vidaredelegering av 
beslutanderätten till 
annan anställd i 
kommunen, i den mån 

FC   
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beslutanderätt enligt 
denna 
delegationsordning 
delegerats till 
förvaltningschef inom 
nämndens verksamhets-
område 
12 kap. 5 § PBL 
7 kap. 6§ KL 

1:11 Beslut om 
vidaredelegering av 
beslutanderätten till 
anställd i annan 
kommun under 
förutsättning att båda 
nedanstående kriterier 
är uppfyllda 
-beslutanderätten i 
ärendegruppen har 
delegerats till 
förvaltningschefen, och 
-beslutanderätten faller 
inom ramen för sådan 
verksamhet som 
regleras i ett 
samverkansavtal enligt 
9 kap. 37 § KL. 
12 kap. 5 §PBL 

FC   

1:12 Beslut att förelägga den 
enskilde att avhjälpa en 
brist i en framställning, 
om bristen medför att 
framställningen inte kan 
läggas till grund för en 
prövning i sak. 
20 § FL 
Se  9 kap 22 § PBL och 6 
kap 10 § PBF 

AvdC FC  

1:13 Beslut att avvisa en 
framställning som är så 
ofullständig eller oklar 
att den inte kan tas upp 
till prövning 
20 § FL 
Se dock 9 kap 22 § PBL 
och 6 kap 10 § PBF 

AvdC Berörd 
AvdC 

Se 9:1 

1:14 Beslut att avskriva ett 
ärende från vidare 
handläggning om en 
ansökan/framställning 
har återkallats eller 

Berörd 
handläggare 

Berörd 
AvdC 
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frågan förfallit av annan 
anledning 

1:15 Beslut att avslå en 
framställning om att 
avgöra ett ärende. 
12 § FL 

Berörd 
handläggare 

AvdC  

1:16 Beslut att begära att den 
som anlitar ombud ska 
medverka personligen 
vid handläggningen av 
ett ärende. 
14 §  FL 

FC  Rätt till vidare- 
delegering 

1:17 Beslut att ett ombud 
eller biträde som är 
olämpligt för sitt 
uppdrag inte längre får 
medverka i ärendet. 
14 § FL 

FC   

1:18 Beslut att begära att ett 
ombud styrker sin 
behörighet genom en 
skriftlig eller muntlig 
fullmakt med det 
innehåll som framgår av 
15 § FL  

FC   

1:19 Beslut att förelägga part 
eller ombud att styrka 
ombudets behörighet 
genom en fullmakt med 
det innehåll som 
framgår av 15 § FL. 

FC   

1:20 Beslut att begära att en 
handling bekräftas av 
avsändaren. 
21 § FL 

FC   

1:21 Beslut om 
rättelse/ändring av 
beslut som delegaten 
fattat enligt de förutsätt-
ningar som anges i 36–
39 §§ FL 

FC AvdC  

1:22 Beslut att avvisa 
överklagande av beslut 
som kommit in för sent 
enligt vad som anges i 
45 §  FL 

FC AvdC  

1:23 Delegation till SBNO, och vid dennes förfall vice ordförande att fatta beslut 
på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut 
inte kan avvaktas. 
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1:24 I brådskande fall och enbart i fall då ordinarie delegat eller dennes 
ersättare inte är tillgänglig, äger SBC med berörd AvdC som ersättare att 
fatta beslut i samtliga ärenden som samhällsbyggnadsnämnden delegerat 
till tjänsteman enligt denna delegationsförteckning. 

     

 

2. Färdtjänst/riksfärdstjänst 
 Ärendetyp 2:1 Delegat Ersättare Kommentar 
2:1 Beslut om färdtjänst 

och/eller ledsagare och 
Riksfärdtjänst, beslut om 
att återkalla sådant 
tillstånd när 
förutsättningarna för 
tillstånd inte längre 
finns.  
7-9, 12 §§ Lag om 
färdtjänst, 47,9, §§ Lag 
om Riksfärdtjänst. 

Berörd 
handläggare 

KOMV  

2.2 Beslut om att återkalla 
tillstånd till färdtjänst/ 
Riksfärdtjänst när 
tillståndshavaren gjort 
sig skyldig till allvarliga 
och upprepade 
överträdelser. 
12 § Lag om färdtjänst, 9 
§ Lag om Riksfärdtjänst. 

Berörd 
handläggare 

KOMV  

 

3. Ekonomiärenden/ Upphandling av varor och tjänster 
 Ärendetyp 3:1-10 Delegat Ersättare Kommentar 
3:1 Rätt att utse 

beslutsattestanter och 
ersättare inom 
samhällsbyggnads 
verksamhetsområde 

FC EC  

3:2 Avskrivning av fordran 
mot kund inom SBFs 
verksamhetsområde till 
ett högsta belopp av: 
Upp till 25 tkr 
25 tkr-100 tkr 
100-500 tkr 

 
 
 
 
AvdC 
EC 
KD 

 
 
 
 
EC 
KD 
EC 

Berörd AvdC 

3:3 Godkänna till 
kommunen ställd 
säkerhet till ett belopp 
av; 
Högst 100 tkr 
100 -1000tkr 

 
 
 
 
EC 
KD 

 
 
 
 
KD 
 

 

3:4 Besluta om undantag 
från bestämmelser om 

 
 
 

 
 
 

 



  

8 
 

taxa eller annan avgift 
till ett belopp av; 
Högst 50 tkr 
Över 50 tkr 

 
FC 
EC 

 
EC 
KD 

3:5 Tilldelningsbeslut 
upphandling: 
 
1 prisbasbelopp – 100 
tkr 
 
100 tkr -
direktupphandlingsgrä
ns  
 
Direktupphandlings-
gräns-3 mkr 
 
Över 3 mkr 

 
 
 
EnC 
 
 
AvdC 
 
 
 
FC 
 
 
SBN 

  

3:6 Beslut om att 
förvaltningsspecifika 
och externt samordna 
ramavtal för inköp av 
varor och tjänster 

FC KOMU Tecknande av 
avtal görs av 
behöriga 
firmatecknare 
enligt särskild 
upprättad 
förteckning 

3:7 Yttrande avseende 
överklagan av 
upphandling enligt lag 
om offentlig 
upphandling (LOU) 

FC 
 

KD  

3:8 Beslut om att teckna 
och förlänga 
leasingavtal för 
kommunen gällande 
varor och tjänster 

Berörd AvdC FC Finanspolicy 
reglerar 
tecknande av 
leasing som är 
ett av flera 
finansieringsal
ternativ. 
Tecknande av 
avtal görs av 
behöriga 
firmatecknare 
enligt särskild 
upprättad 
förteckning. 

3:9 Beslut om att medverka 
i upphandling 
samordnande av annan 
kommun inkl. sluta 
avtal med inköpscentral 
om att sköta 
upphandlingar. 

KOMU EC Delegaten ges 
med 
automatisk 
fullmakt att 
utgöra 
kommunens 
ombud. 
 

3:10 Uppdra åt anställd att 
fatta beslut i 
upphandlingar 

Behörig 
anställd vid 

EC  
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genomförda av 
inköpscentral 

anlitad 
inköpscentral 

 

4. Investeringar samt köp och försäljning av fast egendom, 
fastighetsregleringar mm 

 Ärendetyp 4:1-10 Delegat Ersättare Kommentar 
4:1 Omfördelning av medel 

för nya 
investeringsprojekt upp 
till 1000 tkr 
 
Över 1000 tkr 

 
 
 
FC 
 
SBN 

KD 
 
 
KD 
 
 

 

4:2 Utse beställarombud vid 
entreprenader 

FC KD  

4:3 Besluta om försäljning av 
detaljplanelagd bostads- 
och industrimark enligt 
fastställda riktlinjer 

Mex AvdC  

4:4 Överenskommelse om 
fastighetsreglering upp 
till 250 tkr 
250-500 tkr 
Över 500 tkr 

 
 
Mex 
FC 
SBN 

 
 
FC 
 
 

 

4:5 Kommunens företrädare 
i ärenden enligt 
fastighetsbildningslagen 
anläggningslagen och 
ledningsrättslagen. Samt 
i inskrivningsärenden 
enligt Jordabalken 

Mex AvdC  

4:6 Avge yttrande på 
kommunens vägnar i 
dess egenskap av 
fastighetsägare och 
granne i samband med 
bygglov 

Mex AvdC  

4:7 Servitutsupplåtelser, 
ledningsrätt mm där 
kommunen berörs i 
egenskap av härskande 
fastighet 

Mex AvdC  

4:8 Servitutupplåtelse, 
ledningsrätt mm där 
kommunen berörs i 
egenskap av tjänande 
fastighet  

Mex AvdC  

4:9 Dödning, utsträckning, 
sammanföring, 
relaxation av pantbrev 
och därmed jämförlig 
åtgärd 

Mex AvdC  

 

5. Hyror, arrenden och övriga nyttjanderätter 
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 Ärendetyp 5:1-5:5 Delegat Ersättare Kommentar 
5:1 Arrende-, hyres- och 

nyttjanderättsavtal för en 
avtalstid upp till 10 år  

Mex AvdC  

5:2 Externa hyresavtal för en 
avtalstid upp till 3 år och en 
årshyra understigande 400 tkr 

Mex AvdC  

5:3 Upplåtelse av torghandelsplats 
samt övriga torghandelsärenden 

Traf AvdC  

5:4 Upplåtelse av allmän plats och 
område som jämställs med 
sådan plats 

Traf AvdC  

5:5 Avskrivning av hyresfordringar 
upp till 100 tkr/ärende 

FC AvdC  

 

6. Planfrågor 
 Ärendetyp 6:1-6:6 Delegat Ersättare Kommentar 
6:1 Ingå överenskommelse om 

planbesked senare än fyra 
månader 

AvdC Plan  

6:2 Avvisa för sent inkommen 
överklagan av detaljplan enligt 
plan- och bygglagen 

AvdC Plan  

6:3 Ingå planavtal AvdC FC  
6:4 Beslut om upprättande av 

miljökonsekvensbeskrivning 
FC AvdC  

6:5 Beslut om samråd av 
detaljplaneförslaget vid standard 
planförfarande eller samordnat 
planförfarande 
Samt godkännande av 
behovsbedömning/Undersökning 
av betydande miljöpåverkan 

FC AvdC  

6:6 Beslut om granskning av 
detaljplaneförslaget och ev 
miljökonsekvens- 
beskrivning då planförslaget 
följer tidigare beslut om 
godkännande av 
samrådsredogörelse och beslut 
om fortsatt planarbete 

FC  AvdC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Trafikärenden 
 Ärendetyp 7:1-7:7 Delegat Ersättare Kommentar 
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7:1 Trafikärenden 
omfattande beslut; 
- Lokala 
trafikföreskrifter 
- beslut om tillfälliga 
lokala trafikföreskrifter 
- 
nyttoparkeringstillstånd 
- parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade (PRH) 
- dispens avseende 
parkeringsförbud 
- motorfordonstrafik 
förbjuden mm 
- dispens avseende 
tunga/breda/långa 
transporter 
 
Trafikärenden i 
ovanståendeavseenden 
när beslutet är av 
principiell natur 

Traf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SBN 
 

AvdC  

7:2 Alla löpande 
trafiksäkerhetsärenden 
 
Fordonsflytt enligt lag 
om flyttning av fordon i 
vissa fall (LFF 1982:129) 
Samt enligt FFF 
(1982:198) Förordning 
om flytt av fordon i vissa 
fall 
 
Trafikärenden i 
ovanstående avseenden 
när beslutet är av 
principiell natur 

Traf 
 
 
Traf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SBN 

AvdC 
 
 
AvdC 

 

7:3 Avge yttranden över 
framställningar om 
uppsättande av skyltar 
och ställningar mm på 
offentlig platsmark 
enligt ordningslagen 

Traf AvdC  

7:4 Besluta om förändringar 
av gränserna för 
tätbebyggda områden 
enligt lokala 
trafikföreskrifter 

Traf AvdC  

7:5 Besluta om 
tidsbegränsade lokala 
trafikföreskrifter och 
dispenser enligt 
trafikförordningen 

Traf AvdC  

7:6 Besluta om lokala 
trafikföreskrifter 

Traf AvdC  
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- huvudled 
- väjningsplikt 
- stopplikt 
- förbud mot trafik med 
fordon 
- tillåten körriktning 
- förbud mot omkörning 
- parkeringsförbud 
- tid för parkering 
- begräsning av tungt, 
brett och långt fordon 
- hastighetsbegränsning 

7:7 Förordna 
parkeringsvakter enligt 6 
§ LKP 

Traf AvdC  

 

8. Hamnfrågor 
 Ärendetyp 8:1-8:3 Delegat Ersättare Kommentar 
8:1 Utarrendera, uthyra 

eller annars upplåta 
markområde som ligger 
under hamnens 
verksamhetsområde och 
med en nyttjanderättstid 
understigande 3 år 

AvdC FC  

8:2 Upplåtelse av 
hamnanläggningar till 
extern aktör, ex 
båtplatser 

SBN   

8:3 Upplåtelseformer och 
upplåtelsetid 
 
Tilldelning av båtplatser 
och byte av plats 
 
Avgift-båtplatsavgift 
 
Uppsägning av båtplats 
 
Förverkan av båtplats 
 
Tilldelning av annan 
plats 
 
Bortskaffa förvaring på 
bryggor, eller sådant 
som byggts utan 
tillstånd 
 
Rätt att städa och röja 
uppläggningsplatser på 
båtägarens bekostnad 
 

Handläggare 
ASS 

Berörd AvdC  
 
Se vidare i 
bestämmelser 
för Lysekils 
kommuns 
småbåtshamn, 
beslutade av KF 
2013-12-19, § 1  
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Uppsägning av 
hyresavtal om ex inte 
avgiften betalas inom tid 
 
Båtplatsupplåtelse och 
kösystem 
 
Fördelning av båtplatser 
till sökande i 
båtplatskön 
 
Avsteg från 
fördelningsgrunderna 
 
 
 

 
 
9. Ärenden enligt PBL samt anslutande författningar och föreskrifter. Beslut 
under handläggningen och vid överklagande beslut 

• Att besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat, enligt 
förutsättningar som anges i 26 och 27 §§ FL, 

• Att avvisa för sent inkommit överklagande av beslut som delegaten har 
fattat, enligt 24 § FL,  

• Att ange yttrande till högre instans vid överklagande av beslut som 
delegaten fattat. 

• Ett beviljat bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas tidigast fyra 
veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, 
enligt 9 kap. 42 a § PBL. Har beslutet vid den tidpunkten ännu inte 
vunnit laga kraft, görs verkställandet på byggherrens egen risk. 

• Bestämma i det enskilda fallet om området utgör sammanhållen 
bebyggelse enligt definitionen i 1 kap. 4 § PBL, samt avgöra om 
omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen medför att 
bygglovsbefrielse enligt 9 kap. 6 § PBL inte föreligger. 

 
 Ärendetyp 9:1-9:55 Delegat Ersättare Kommentar 
9:1 Föreläggande om att avhjälpa 

brist i ansökan om lov, 
förhandsbesked eller anmälan. 
9 kap. 22 § första stycket PBL 
6 kap. 10 § första stycket PBF 

Blov 
Sark 
 

AvdC  

9:2 Avvisning av ansökan eller 
anmälan när föreläggande om 
komplettering inte åtlytts 
9 kap. 22 § andra stycket PBL 
6 kap. 10 § andra stycket PBF 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  

9:3 Begäran om att en ansökan om 
lov, förhandsbesked eller 

Blov 
Sark 

AvdC  
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anmälan och andra sådana 
handlingar som avses i 9 kap. 21 
§ PBL ska vara utförda så att de 
är lämpliga för arkivering. 
6 kap. 9 § PBF 

Binsp 
Handl 

9:4 Om det finns särskilda skäl, att 
fatta beslut att någon 
samordningen enligt första 
stycket inte ska ske. Ska 
miljönämnden och berörda 
parter informeras och ges tillfälle 
att yttra sig. 
9 kap. 24 § andra stycket PBL 

Blov 
Sark 

AvdC  

9:5 Beslut om förlängning av 
handläggningstiden i ärende om 
lov eller förhandsbesked. 
9 kap. 27 § första stycket PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 
 

AvdC  

9:6 Beslut om att avvisa för sent 
inkommit överklagande. 
13 kap. 16 § första och andra 
styckena PBL 

Blov 
Handl 
Sark 

AvdC  

Bygglov, rivningslov, marklov mm 
9:7 Beslut om prövning av åtgärd 

som inte kräver lov. 
9 kap. 14 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 
Handl 

AvdC  

9:8 Beslut om villkorsbesked 
9 kap. 19 § PBL 

Blov 
Sark 
 

AvdC  

9:9 Beslut om anståndsförklaring. 
9 kap. 28 § PBL 

Blov 
Sark 

B AvdC  

9:10 Beslut om tidsbegränsat bygglov. 
9 kap. 33 § PBL 
9 kap. 33 a § PBL 
Genom lagen (2017:267) upphör 
9 kap. 32 a § PBL att gälla den 1 
maj 2023. 

Blov 
Sark 
Binsp 
Handl 

AvdC  

9:11 Beslut om förlängning av 
tidsbegränsat bygglov. 
9 kap. 33 § andra stycket PBL 
9 kap. 33 a § andra stycket PBL 
Förlängning av lov som 
meddelats med stöd av 9 kap. 33 
a § PBL får ges även efter den 1 
maj 2023 enligt övergångs-
bestämmelse nr. 3 till lagen 
(2017:267) 

Blov 
Sark 
Binsp 
Handl 

AvdC  
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9:12 
 

Beslut om att avslå en ansökan 
om lov eller ge negativt 
förhandsbesked i de fall det är 
uppenbart att åtgärden eller 
åtgärderna som avses inte kan 
medges. 
9 kap. 17 § PBL 
9 kap. 30 § PBL 
9 kap. 31 § PBL 
9 kap. 33–33 a §§ PBL 
9 kap. 34 § PBL 
9 kap. 35 § PBL 

Sark 
Blov 

AvdC  

9:13 Beslut om att ett beslut om 
bygglov, rivningslov eller 
marklov får verkställas tidigare 
än fyra veckor efter att beslutet 
kungjorts enligt 9 kap. 41 a § PBL 
om ett väsentligt allmänt eller 
enskilt intresse kräver det. 
9 kap. 42 a § andra stycket PBL 

Sark 
Blov 

AvdC  

Bygg, mark- och rivningslov för åtgärder inom detaljplanerat område 
9:14 A. Beslut om bygglov för ny, till 

och/eller ombyggnad samt 
ändring av en-och 
tvåbostadshus samt 
komplementbyggnader till 
dessa inom detaljplan eller 
område med 
områdesbestämmelser. 

 
B. Ny, till och/eller ombyggnad 

samt ändring av rad- eller 
kedjehus-bebyggelse, 
gruppbyggda småhus samt 
flerbostadshus, upptill 
sammanlagt högst 20 
lägenheter inom detaljplan. 

 
C. Ny, till- och/eller 

ombyggnad samt ändring av 
lokaler för annan 
användning än bostäder 
med högst 2000 m2 
bruttoarea, inom detaljplan. 
 

D. Ny, till- och/eller 
ombyggnad samt ändring av 
kiosk, transformatorstation, 
avloppspumpsstation och 
därmed jämförlig byggnad.  

Blov  
Sark  
Binsp  
 
 
 
 
 
 
Blov  
Sark  
Binsp  
 
 
 
 
 
Blov  
Sark  
Binsp  
 
 
 
 
Blov  
Sark  
Binsp 
 

AvdC  
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9 kap. 30 §  PBL 
9:15 Nybyggnad och/eller väsentlig 

ändring av följande 
bygglovspliktiga åtgärder enligt 9 
kap. §8 första stycket i PLBL, 
samt 6 kap. 1§ PBF 
-Mindre småbåtshamnar i 
ärenden där 
strandsskyddsdispens samt 
länsstyrelsen beslut om tillstånd 
föreligger eller inte krävs. 
-Upplag eller materialgårdar 
-Fasta cisterner 
-Murar och plank 
-Parkeringsplatser utomhus 

Blov 
Sark 
Binsp 

  

9:16 Uppsättning och/eller västenlig 
ändring av skyltar eller 
ljusanordningar, enligt 9 kap. 8§ 
första stycket PBL samt 6 kap. 3-
4 § PBF 

Blov 
Sark 
Binsp 
Handl 

  

9:17 A. Att besluta om lov även om 
den sökta åtgärden innebär 
en liten avvikelse från 
detaljplan eller 
områdesbestämmelser, om 
den är förenling med 
detaljplanens eller 
områdesbestämmelsernas 
syfte, enligt 9 kap. 31 b § 
PBL 

 
B. Som A ovan, när åtgärden är 

av begränsad omfattning 
och nödvändig för att 
området ska kunna 
användas eller bebyggas på 
ett ändamålsenligt sätt.  
9 kap. 31 b § 2 PBL. 

 
C. Att besluta om lov, när en 

plans genomförandetid har 
gått ut och utöver vad som 
följer av 9 kap. 31 b §, för en 
åtgärd som avviker från 
detaljplanen om den är 
förenlig med detaljplanens 
syfte och tillgodoser ett 
angeläget gemensamt behov 
eller ett allmänt intresse.  
9 kap. 31 c § 1 PBL 

 

Blov  
Sark  
Binsp  
 
 
 
 
 
 
 
 
Blov  
Sark  
Binsp  
 
 
 
 
 
Blov  
Sark  
Binsp  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AvdC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AvdC  
 
 
 
 
 
 
 
AvdC  
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D. Som C ovan, om åtgärden 
innebär en sådan annan 
användning av mark eller 
vatten som utgör ett 
lämpligt komplement till 
den användning som har 
bestämts i detaljplanen.  
9 kap. 31 c § 2 PBL 

 
E. Besluta, i samband med 

beslut om bygglov, att en 
befintlig planavvikelse på en 
fastighet ska anses vara en 
sådan avvikelse som avses i 
9 kap. 30 § första stycket 1 b 
PBL. 
Övergångsbestämmelser 13 
PBL 

Blov  
Sark  
Binsp  
 
 
 
 
 
 
Blov  
Sark  
Binsp  
 

AvdC  
 
 
 
 
 
 
 
 
AvdC  
 

9:18 Beslut om rivningslov som inte 
avser en byggnad eller en 
byggnadsdel som bör bevaras på 
grund av byggnadens eller 
bebyggelsens historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga 
eller konstnärliga värde. 
9 kap. 34 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 
Handl 
 

AvdC  

9:19 Beslut om marklov för planenlig 
åtgärd 
9 kap. 35 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 
Handl 
 

AvdC  

Bygglov för åtgärder utom detaljplanelagt område 
9:20 A. Beslut om bygglov för 

nybyggnad utanför område 
med detaljplan eller 
områdesbestämmelser, 
inom ramen för de villkor 
som bestämts i bindande 
förhandsbesked 

 
B. Beslut om bygglov för om- 

och/eller tillbyggnad samt 
ändring av sådana 
byggnadstyper som 
uppräknas i 9:14 ovan, 
utanför område med 
detaljplan eller 
områdesbestämmelser 

 
C. Ny, till och/eller ombyggnad 

samt ändring av 
komplementbyggnad. 

 

Blov 
Sark 
Binsp 
 
 
 
 
 
Blov 
Sark 
Binsp 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC 
 
 
 
 
 
 
 
AvdC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AvdC 
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D. Ny, till- och/eller 
ombyggnad samt ändring av 
kiosk, transformatorstation, 
avloppspumpsstation och 
därmed jämförlig byggnad.  
9 kap. 31 § PBL 

 
E. Beslut om bygglov för ny-, 

till-, och/eller ombyggnad 
samt ändring av lokaler för 
annan användning än 
bostäder, med högst 500 m2 
bruttoarea. 9 kap. 31§ PBL 

 
Blov 
Sark 
Binsp 
 
 
 
 
Blov 
Sark 
Binsp 

 
AvdC 
 
 
 
 
 
 
AvdC 

9:21 Nybyggnad och/eller väsentlig 
ändring av följande 
bygglovspliktiga åtgärder enligt 9 
kap. §8 första stycket i PBL, samt 
6 kap. 1§ PBF 
-Mindre småbåtshamnar i 
ärenden där 
strandsskyddsdispens samt 
länsstyrelsen beslut om tillstånd 
föreligger eller inte krävs. 
-Upplag eller materialgårdar 
-Fasta cisterner 
-Murar och plank 
-Parkeringsplatser utomhus 

Blov 
Sark 
Binsp 

  

9:22 Uppsättning och/eller väsentlig 
ändring av skyltar eller 
ljusanordningar, enligt 9 kap. 8§ 
första stycket PBL samt 6 kap. 3-
4 §§ PBF 

Blov 
Sark 
Binsp 
Handl 

  

Genomförandet av mark, bygg och rivningsåtgärder 
9:23 Beslut om föreläggande för 

byggherren att ge in de 
ytterligare handlingar som 
behövs för nämndens prövning i 
frågan om startbesked 
10 kap. 22 § första stycket 2 PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 
 

AvdC  

9:24 A. Beslut om startbesked  
10 kap. 23 § PBL  
 
 

 
B. Startbesked enligt 10 kap 

23-24§§ PBL, vad avser 6 
kap 5 § 4 PBF installation 
eller väsentlig ändring av 
eldstad/och eller rökkanal 

 

Blov  
Sark  
Binsp  
Handl 
 
Ass  
 
 
 
 
 

AvdC  
 
 
 
 
AvdC  
 
 
 
 
 
AvdC 
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C. Beslut att neka startbesked 
för bygglovsbefriad åtgärd, 
om denna kan anses strida 
mot 8 kap. 13 §.  
9 kap. 4 d § första stycket 2, 
4 f § tredje stycket, 5 a § 
tredje stycket 2, 6 a § andra 
stycket 2, 10 kap. 2 § tredje 
stycket 2 PBL 

Blov  
Sark  
Binsp 
 

 

9:25 Beslut om att det inte behövs 
någon kontrollplan för 
rivningsåtgärder 10 kap. 18 § 
andra stycket PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  

9:26 Bestämma – i kontrollplan eller 
genom särskilt beslut – att krav 
på omfattande ändringar av 
andra delar än den direkt 
berörda av en byggnad inte 
behöver utföras förrän vid en viss 
senare tidpunkt 
3 kap. 21 § PBF 

Blov 
Sark 
Binsp 
 

AvdC  

9:27 Beslut att medge mindre 
avvikelse från föreskrifterna i 
Boverkets byggregler om det 
finns särskilda skäl och 
byggnadsprojektet ändå kan bli 
tekniskt tillfredsställande och det 
inte finns någon avsevärd 
olägenhet från annan synpunkt 
BBR 1:21 Boverkets byggregler, 
BFS 2011:6, med senaste 
uppdatering. 

Blov 
Sark 
Binsp 
 

AvdC  

9:28 Beslut om att ett byggnadsverk 
får tas i bruk utan att slutbesked 
lämnats 10 kap. 4 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 
 

AvdC  

9:29 Besluta att utse ny 
kontrollansvarig  
10 kap. 13 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 
 

AvdC  

9:30 Beslut att medge mindre 
avvikelse från föreskrifterna om 
det finns särskilda skäl och 
byggnadsprojektet ändå kan 
antas bli tekniskt 
tillfredsställande och det inte 
finns någon avsevärd olägenhet 
från annan synpunkt 
BFS 2015:6, EKS 10, 3 § 
Boverkets föreskrifter 2011:10, 
med senaste uppdatering, om 
tillämpning av europeiska 

Blov 
Sark 
Binsp 
 

AvdC  
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konstruktionsstandarder 
(eurokoder) 

9:31 Beslut om kompletterande villkor 
för bygg- eller 
rivningsåtgärderna eller för 
kontrollen 
10 kap. 29 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 
 

AvdC  

9:32 Beslut om interimistiskt 
slutbesked 
10 kap. 36 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  

9:33 A. Beslut om slutbesked 10 
kap. 34 § PBL  
 
 

 
B. Ovanstående slutbesked 

enlig 10 kap 34-37 §§ PBL, 
vad avser installation eller 
väsentlig ändring av 
eldstad/och eller rökkanal 

Blov  
Sark  
Binsp  
Handl 
 
Ass 
 

AvdC  

Ärenden avseende hissar och andra motordrivna anordningar samt 
funktionskontroll av ventilationssystem 
9:34 Beslut om längre 

besiktningsintervallet 
3 kap. 16 § Boverkets föreskrifter 
och allmänna råd (BFS 2011:12, 
med ändringar t.o.m. BFS 2018:2 
med senaste uppdatering) om 
hissar och vissa andra 
motordrivna anordningar 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  

9:35 Beslut om anstånd med kontroll 
3 kap. 17 § Boverkets föreskrifter 
och allmänna råd (BFS 2011:12, 
med ändringar t.o.m. BFS 2018:2 
med senaste uppdatering) om 
hissar och vissa andra 
motordrivna anordningar 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  

9:36 Beslut om senareläggning av 
besiktningstidpunkt för 
funktionskontroll av 
ventilationssystem 
4 § Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd om 
funktionskontroll av 
ventilationssystem och 
certifieringar av sakkunniga 
funktionskontrollanter, BFS 
2011:16 med ändringar t.o.m. 
BFS 2017:10, OVK 3, med 
senaste uppdatering. 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  
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Tillsyn, tillträde, ingripande och påföljder 
9:37 Besluta att begära biträde av 

Polismyndigheten för tillträde 
enligt 11 kap. 8 § PBL 
11 kap. 9 § PBL 
Kan medföra ersättnings-
skyldighet enligt 14 kap. 2 § PBL 

AvdC Sark 
Blov 

 

9:38 Beslut att det ska planteras på 
tomten och att befintlig 
växtlighet på tomten ska bevaras, 
om det behövs för att uppfylla 
kraven i 8 kap. 15 § första stycket 
PBL 
8 kap. 15 § tredje stycket PBL 

Blov 
Sark 

AvdC  

9:39 Beslut om ingripandebesked 
11 kap. 7 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  

9:40 Besluta om lovföreläggande, 
dock utan vite 
11 kap. 17 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  

9:41 Besluta om föreläggande om 
underhållsutredning, dock utan 
vite 
11 kap. 18 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  

9:42 Beslut om åtgärdsföreläggande, 
dock utan vite 
11 kap. 19 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  

9:43 Beslut om rättelseföreläggande, 
även föreläggande som förenas 
med förbud mot att åter utföra 
bygglovspliktig åtgärd, dock utan 
vite 
11 kap. 20 § PBL 
11 kap. 32 a § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  

9:44 Beslut om rivningsföreläggande, 
dock utan vite 
11 kap. 21 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  

9:45 Beslut om föreläggande för ökad 
trafiksäkerhet, dock utan vite 
11 kap. 22 § PBL 
11 kap. 23 § PBL 
Kan medföra ersättnings-
skyldighet enligt 14 kap. 3 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  

9:46 Beslut om föreläggande om 
anordnande av stängsel kring 
industrianläggning som inte 
länge används, dock utan vite 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  
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11 kap. 24 § PBL 
9:47 Beslut om förbud mot fortsatt 

arbete eller åtgärd. 
11 kap. 30-32 a § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp  
 

AvdC 
 
 

 

9:48  Beslut om föreläggande för den 
som äger eller annars ansvarar 
för hiss eller annan motordriven 
anordning i byggnadsverk att se 
till att anordningen kontrolleras 
(särskild besiktning) 
8 kap. 6 § PBF 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  

9:49 Beslut om förbud mot 
användning av hela eller delar av 
ett byggnadsverk, inkl. hissar och 
andra motordrivna anordningar, 
dock utan vite i andra fall än vad 
avser förbud som meddelas med 
stöd av att hela eller delar av 
byggnadsverket som avses med 
förbudet har brister som kan 
äventyra säkerheten för som 
uppehåller sig i eller i närheten 
av byggnadsverket (11 kap. 33 § 1 
PBL).  

Blov 
Sark 
Binsp  

AvdC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9:50 Beslut om byte av 
funktionskontrollant 
11 kap. 34 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  

9:51 Beslut om att entlediga och utse 
ny kontrollansvarig 
11 kap. 35 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  

9:52 Beslut om ansökan om 
utdömande av vite 
11 kap. 37 § tredje stycket PBL 

AvdC   

9:53 Besluta om ansökan om 
handräckning för tillträde eller 
för genomförande av en åtgärd 
som avses med ett föreläggande 
som meddelats med stöd av 11 
kap. 19–25 §§ PBL 

9 kap. 39 § PBL 
 

AvdC Blov 
Sark 
Binsp 

 

Avgifter i ärenden enligt PBL samt anslutande författningar och 
föreskrifter 
9:54 Uttag av avgift i enlighet med 

kommunens taxa för ärenden 
enligt PBL, även uttag av avgift i 
förskott 
12 kap. 8-9 §§, 11 § PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 
Handl 

AvdC  
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9:55 Om byggnadsnämnden tar ut en 
avgift för handläggningen av ett 
ärende om lov eller fb, ska 
nämnden i sitt beslut om avgift 
redovisa hur avgiften har 
fastställts. 
9 kap. 40§ PBL 

Blov 
Sark 
Binsp 
Handl 

AvdC  

10. Lagen om färdigställandeskydd (2014:320) (LFS) 
 Ärendetyp 10:1 Delegat Ersättare Kommentar 
10:1 Prövning av behov och beslut i 

frågan om färdigställandeskydd 
behövs eller inte för vissa 
åtgärder som anges i lagen 
3 § LFS 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  

11. Fastighetsbildningslagen (1970:988) FBL 
 Ärendetyp 11:1-11:4 Delegat Ersättare Kommentar 
11:1 Företräda SBN vid samråd med 

lantmäterimyndigheten med rätt 
att anföra att frågan om 
förhandsbesked eller bygglov bör 
avgöras innan fastighetsbildning 
sker 
4 kap. 25 § FBL 

Sark AvdC  

11:2 Besluta att påkalla 
fastighetsreglering som behövs 
för att mark och vatten ska 
kunna användas på ett 
ändamålsenligt sätt 
5 kap. 3 § tredje stycket FBL 

Sark AvdC  

11:3 Beslut om att ansöka om 
fastighetsbestämning 
14 kap. 1 a § första stycket 4–7 
FBL 

Sark 
Mex 

AvdC  

11:4 Godkänna förrättning, för-
rättningsbeslut eller 
gränsutmärkning 
15 kap. 11 § FBL 

Blov 
Sark 
Mex 
Mät 
GIS 

AvdC  

12. Anläggningslagen (1973:1149), AL 
 Ärendetyp 12:1-12:3 Delegat Ersättare Kommentar 
12:1 Besluta att begära förrättning 

18 § första stycket 3 AL 

Mex AvdC  

12:2 Företräda SBN vid samråd med 
lantmäterimyndigheten med rätt 
att anföra att frågan om 
förhandsbesked eller bygglov bör 

Sark 
Blov 

AvdC  
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avgöras innan 
gemensamhetsanläggning 
inrättas 21 § AL 

12:3 Godkänna beslut eller åtgärd 
30 § AL 

Mex 
Sark 
 

AvdC  

13. Ledningsrättslagen (1973:1144), LL 
 Ärendetyp 13:1-13:2 Delegat Ersättare Kommentar 
13:1 Företräda SBN vid samråd med 

lantmäterimyndigheten med rätt att 
anföra att frågan om 
förhandsbesked eller bygglov bör 
avgöras innan upplåtelse av 
ledningsrätt sker 
19 § LL 

Blov 
Sark 

AvdC  

13:2 Godkänna beslut eller åtgärd 
28 § LL 

Blov 
Sark 
 

AvdC  

14. Lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning, LGS och förordningen (1998:929) om gaturenhållning och 
skyltning, FGS 
 Ärendetyp 14:1-14:6 Delegat Ersättare Kommentar 
14:1 Beslut om tillstånd att sätta upp 

skyltar varigenom allmänheten 
avvisas från ett visst område som 
är av betydelse för friluftslivet 
5 § LGS 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  

14:2 Beslut om tillstånd att varaktigt 
sätta upp tavla, skylt, inskrift 
eller därmed jämförlig anordning 
för reklam, propaganda eller 
liknande ändamål utomhus 
6 § LGS 
7 § LGS 
Förutsätter delegation av 
beslutanderätten från 
länsstyrelsen i enlighet med 6 
§ första stycket FGS 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  

14:3 Avge yttrande till länsstyrelsen 
4 § första stycket FGS 

Blov 
Sark 
 

AvdC  

14:4 Beslut om medgivande att ha 
affisch eller annan tillfällig 
anordning utomhus för reklam, 
propaganda eller liknande 
ändamål uppsatta mer än fyra 
veckor 
9 § LGS 
6 § första stycket FGS 

Blov 
Sark 
Binsp 

AvdC  
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Förutsätter delegation av 
beslutanderätten från 
länsstyrelsen i enlighet med 6 § 
första stycket FGS 

14:5 Beslut om förelägganden och 
förbud i ärenden om tillsyn enligt 
LGS som ankommer på 
nämnden, 12 § LGS 

Traf AvdC  

14:6 Besluta om avgifter med 
anledning av prövning av fråga 
om tillstånd eller medgivande i 
enskilda ärenden med 
tillämpning av kommunens 
taxeföreskrifter 
13 § LGS 
1 § andra stycket förordningen 
(1998:903) om avgifter för 
prövning enligt lagen med 
särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning 
samt kommunens taxa 

FC AvdC  

15.Lagen (2016:378) om lägenhetsregister, LOL 
 Ärendetyp 15:1-15:2 Delegat Ersättare Kommentar 
15:1 Beslut om att fastställa 

belägenhetsadress 
10 § LOL 

Mät 
 

GIS  

15:2 Beslut om att fastställa 
lägenhetsnummer 
11 § LOL 
 

Mät 
 

GIS  

16. Lagen (2018:222) bostadsanpassningsbidrag 
 Ärendetyp 16:1 Delegat Ersättare Kommentar 
16:1 Beslut om  

bostadsanpassningsbidrag. 
Beslut om avslag på ansökan om 
bostadsanpassningsbidrag. 
2018:222, Lag om 
bostadsanpassningsbidrag 

BAB Binsp  
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